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Resumo 

Com a realização deste trabalho, pretendeu-se analisar a eficiência alimentar (EA) e o 

Income over feed cost (IOFC) de sete explorações leiteiras da Beira Litoral, associadas da 

Lacticoop e identificar os pontos críticos que podem ser intervencionados tendo em vista 

melhorar a sua rentabilidade. Foram recolhidos dados nas explorações em estudo e na 

Lacticoop, no período de março a junho de 2018. As principais variáveis em estudo foram a 

EA, a receita proveniente do leite, o custo alimentar, a produção de leite teórica e real (leite 

vendido), o IOFC teórico e real das vacas em lactação e o IOFC teórico e real das vacas totais 

(inclui as vacas em lactação, vacas secas e novilhas gestantes próximas da data prevista de 

parto).Em termos de EA, concluiu-se que as explorações se encontram dentro dos valores 

padrão, sendo a exploração C a que mais se destaca, apresentando uma EA mais consistente 

e elevada (média de 1,66 com 175 dias em leite). As explorações em estudo, apresentaram 

para as vacas em lactação, um IOFC teórico e real, respetivamente, de 4,51 e 4,17 €/vaca/dia. 

Relativamente às vacas totais, verificou-se um IOFC teórico e real, respetivamente, de 3,08 e 

2,82 €/vaca/dia. Verificou-se ainda que explorações estavam a perder em média 1 litro de 

leite/vaca/dia, devido a mamites. Em termos médios, entre o IOFC teórico e IOFC real, tanto 

nas vacas em lactação como nas vacas totais, verificou-se que as explorações estariam a 

perder em média 0,3€ por vaca por dia. A percentagem de animais em fase não lactante, 

afetou o valor de IOFC das vacas totais. Verificou-se em algumas explorações, que custos 

alimentares mais elevados, originaram um maior IOFC, ou seja, os animais conseguiram 

compensar o custo alimentar em termos produtivos (produção de leite e/ou qualidade), 

proporcionando um maior retorno económico. Em algumas explorações, a utilização de 

luzerna encareceu o arraçoamento, em contrapartida a introdução da silagem de erva no 

arraçoamento das explorações levou a melhores valores de IOFC. O custo alimentar das 

vacas em produção, foi de 5,62€, já o custo alimentar das vacas totais foi de 4,91€, 

representando, respetivamente, mais de 50 e 60% da receita proveniente do pagamento do 

leite. Concluiu-se que as explorações conseguiriam melhorar a EA e o IOFC, caso 

produzissem forragens de melhor qualidade. De forma a comparar o IOFC das explorações, 

corrigiu-se a produção de leite para ECM (leite corrigido pelo teor de energia), excluindo-se 

assim o efeito do bónus de qualidade no pagamento do leite, permitindo assim uma avaliação 

mais equilibrada das explorações. Os dados obtidos neste trabalho, não demonstraram a 

existência de uma relação entre a EA e o IOFC.  

Palavras-chave: IOFC, Eficiência alimentar, Custo alimentar, Produção de leite.
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Abstract  

The objective of this work was to analyze the feed efficiency (FE) and the income over 

feed cost (IOFC) of seven dairy farms in Beira Litoral, associated with Lacticoop, and to identify 

the critical points that can be addressed in order to improve the profitability. The data were 

collected from the farms in study and at Lacticoop, from March to June of 2018. The main 

variables studied were FE, milk revenue, feed cost, theoretical and actual milk production (milk 

sold), the theoretical and real IOFC of lactating cows, the theoretical and real IOFC of the total 

cows (including lactating cows, dry cows and pregnant heifers near the expected date of 

calving). In terms of FE, it was concluded that the farms are within the standard values, with C 

farm being the one that stands out the most, presenting a more consistent and higher FE 

(mean of 1.66 with 175 days in milk). The farms under study presented a theoretical and real 

IOFC, respectively, of 4,51 and 4,17 € / cow / day for lactating cows. For the total cows, was 

verified a theoretical and real IOFC of 3,08 and 2,82 € / cow / day, respectively. It was also 

found that farms were losing an average of 1 liter of milk / cow / day, due to mastitis. In average 

terms between theoretical IOFC and real IOFC, both for lactating cows and for total cows, it 

was found that farms were losing an average of 30 cents per cow per day. The percentage of 

non-lactating animals affected the IOFC value of the total cows. It has been found in some 

farms that higher feed costs have resulted in higher IOFCs, that is, the animals have been able 

to compensate the cost of feed with productivity (milk production and / or quality), providing a 

higher economic return. In some farms, the use of alfafa increased the cost of feed, by contrast, 

the introduction of grass silage in the farm ration led to better IOFC values. The feed cost of 

the cows in production was 5,62 €, while the total feed cost of the cows was 4,91 €, 

representing, respectively, more than 50% and 60% of the milk revenue. It was concluded that 

farms could improve FE and IOFC if they produced better silage. In order to compare the IOFC 

of farms, ECM (energy-corrected milk) milk production was corrected, excluding the effect of 

the quality bonus on milk payment, allowing a more balanced assessment of the farms. The 

data obtained in this study did not verify the existence of a relation between the FE and the 

IOFC. 

Keywords: IOFC, feed efficiency, feed cost, milk production.  

 



 

 



 

VII 
 

Índice 

1. Introdução .......................................................................................................................1 

2. Como otimizar a utilização da dieta? ...............................................................................3 

2.1. Fatores não alimentares ...........................................................................................3 

2.2. Ingestão de matéria seca .........................................................................................4 

2.3. Forragens .................................................................................................................5 

3. Eficiência Alimentar (EA) .................................................................................................7 

3.1. Definição ..................................................................................................................7 

3.2. Evolução da EA na lactação .....................................................................................8 

3.3. Fatores que influenciam a EA...................................................................................9 

4. Income over feed cost (IOFC) .......................................................................................13 

4.1. Método de cálculo do IOFC ....................................................................................14 

4.1.1. Cálculo da receita proveniente do leite ............................................................14 

4.1.2. Cálculo do custo alimentar diário por vaca ......................................................15 

4.2. IOFC das vacas em lactação Vs. IOFC do efetivo ..................................................16 

4.3. IOFC benchmark ....................................................................................................17 

4.4. Fatores que influenciam o IOFC .............................................................................18 

4.4.1. Matérias-primas produzidas pela exploração ..................................................18 

4.4.2. Matérias-primas compradas ............................................................................19 

4.4.3. Fatores não alimentares ..................................................................................20 

4.5. Estratégias para maximização do IOFC .................................................................21 



 

VIII 
 

5. Relação entre a EA e o IOFC ........................................................................................23 

6. Material e Métodos ........................................................................................................27 

6.1. Objetivos ................................................................................................................27 

6.2. Breve caracterização das explorações ...................................................................27 

6.3. Recolha de dados ..................................................................................................27 

6.4. Método de cálculo da EA........................................................................................28 

6.5. Método de cálculo do IOFC ....................................................................................29 

7. Resultados e discussão.................................................................................................33 

7.1. EA ..........................................................................................................................33 

7.2. IOFC ......................................................................................................................34 

7.2.1. IOFC global das explorações ..........................................................................34 

i. Exploração A ......................................................................................................37 

ii. Exploração B ......................................................................................................40 

iii. Exploração C ......................................................................................................43 

iv.     Exploração D......................................................................................................46 

v. Exploração E ......................................................................................................49 

vi.     Exploração F ......................................................................................................52 

vii.    Exploração G .....................................................................................................55 

7.2.2. IOFC com produção de leite corrigida (ECM) ..................................................58 

7.3. Relação entre a EA e o IOFC .................................................................................62 

8. Considerações finais .....................................................................................................65 



 

IX 
 

9. Bibliografia ....................................................................................................................71 

10. Anexos ..........................................................................................................................77 



 

 



 

XI 
 

Índice de Quadros  

Quadro 1.Valores padrão para a EA (3,5% FMC/IMS, kg/kg). ................................................8 

Quadro 2. EA das explorações em estudo. ..........................................................................33 

Quadro 3. IOFC Teórico da média das explorações em estudo. .........................................35 

Quadro 4. IOFC Real da média das explorações em estudo. ...............................................35 

Quadro 5. IOFC Teórico do efetivo da Exploração A. ..........................................................38 

Quadro 6. IOFC Real do efetivo da Exploração A. ...............................................................38 

Quadro 7. IOFC Teórico da Exploração B. ..........................................................................41 

Quadro 8: IOFC Real da Exploração B ................................................................................41 

Quadro 9. IOFC Teórico da Exploração C. ..........................................................................44 

Quadro 10. IOFC Real da Exploração C. .............................................................................44 

Quadro 11. IOFC Teórico da Exploração D. ........................................................................47 

Quadro 12. IOFC Real da Exploração D. .............................................................................47 

Quadro 13. IOFC Teórico da Exploração E. ........................................................................50 

Quadro 14. IOFC Real da Exploração E...............................................................................50 

Quadro 15. IOFC Teórico da exploração F. .........................................................................53 

Quadro 16. IOFC Real da Exploração F. ..............................................................................53 

Quadro 17. IOFC Teórico da Exploração G. ........................................................................56 

Quadro 18. IOFC Real da Exploração G. .............................................................................56 



 

 



 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: IOFC Teórico das vacas em lactação de todas as explorações. ...........................59 

Figura 2: IOFC Real das vacas em lactação de todas as explorações .................................60 

Figura 3:IOFC Teórico das vacas totais de todas as explorações. ......................................61 

Figura 4:IOFC Real das vacas totais de todas as explorações. ............................................61 

Figura 5: Relação entre a EA e o IOFC. ...............................................................................62 

Figura 6: IOFC Real das vacas totais da Exploração A. .......................................................82 

Figura 7: IOFC Teórico das vacas totais da Exploração A. ..................................................82 

Figura 8: IOFC Real das vacas em lactação da Exploração A. ............................................82 

Figura 9: IOFC Teórico das vacas em lactação da Exploração A. .......................................82 

Figura 10: IOFC Real das vacas totais da Exploração B. .....................................................83 

Figura 11: IOFC Teórico das vacas totais da Exploração B. ................................................83 

Figura 12: OFC Real das vacas em lactação da Exploração B. ...........................................83 

Figura 13: IOFC Teórico das vacas em lactação da Exploração B. .....................................83 

Figura 14: IOFC Real das vacas totais da Exploração C ......................................................84 

Figura 15: IOFC Teórico das vacas totais da Exploração C:................................................84 

Figura 16: IOFC Real das vacas em lactação da Exploração C. ..........................................84 

Figura 17: IOFC Teórico das vacas em lactação da Exploração C. .....................................84 

Figura 18: IOFC Real das vacas totais da Exploração D. .....................................................85 

Figura 19: IOFC Teórico das vacas totais da Exploração D.................................................85 

Figura 20: IOFC Real das vacas em lactação da Exploração D. ..........................................85 

Figura 21: IOFC Teórico das vacas em lactação da Exploração D. .....................................85 

Figura 22: IOFC Real das vacas totais da Exploração E. .....................................................86 

Figura 23: IOFC Teórico das vacas totais da Exploração E. ................................................86 

Figura 24; IOFC Real das vacas em lactação da Exploração E............................................86 

Figura 25: IOFC Teórico das vacas em lactação da Exploração E. .....................................86 

Figura 26: IOFC Real das vacas totais da Exploração F. .....................................................87 

Figura 27: IOFC Teórico das vacas totais da Exploração F. ................................................87 

Figura 28: IOFC Real das vacas em lactação da Exploração F. ...........................................87 

Figura 29: IOFC Teórico das vacas em lactação da Exploração F. .....................................87 

Figura 30: IOFC Real das vacas em lactação da Exploração G. ..........................................88 

Figura 31: IOFC Teórico das vacas em lactação da Exploração G. .....................................88 

Figura 32: IOFC Real das vacas em lactação da Exploração G. ..........................................88 

Figura 33: IOFC Teórico das vacas totais da Exploração G. ...............................................88 

Figura 34: IOFC Real médio das vacas totais das explorações. ...........................................89 

file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860189
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860190
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860191
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860193
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860194
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860195
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860196
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860197
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860198
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860199
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860200
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860201
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860202
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860203
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860204
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860205
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860206
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860207
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860208
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860209
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860210
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860211
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860212
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860213
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860214
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860215
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860216
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860217
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860218
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860219
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860220
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860221
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860222


 

XIV 
 

Figura 35: IOFC Teórico médio das vacas totais das explorações. .....................................89 

Figura 36: IOFC Real médio das vacas em lactação das explorações. ................................89 

Figura 37: IOFC Teórico médio das vacas em lactação das explorações. ...........................89 

file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860223
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860224
file:///C:/Users/Sofia/Desktop/Mestrado%20Eng.%20Zootécnica/Relatório%20de%20estágiov2/Relatorio-de-Estagio_Ana%20Sofia%20Mateus.docx%23_Toc8860225


 

XV 
 

Lista de abreviaturas e símbolos  

BEN – Balanço energético negativo 

CC – Condição Corporal 

Cwt- hundredweight 

EA - Eficiência alimentar  

ECM – Leite corrigido pela energia 

FCM – Leite corrigido pela gordura 

IMS – Ingestão de matéria seca 

IOFC - Income over feed cost 

Lacticoop - União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego 

MS – Matéria seca 

TG – Teor butiroso do leite 

TMR - Total Mixed Ration; dieta completa 

TP – Teor proteico do leite 

Vs – versus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão Bibliográfica  



 

 

 

 



Revisão Bibliográfica 

 1  

 

1. Introdução 

Em 25 anos (entre 1989 e 2013), Portugal perdeu 92% de explorações leiteiras e 

reduziu o efetivo animal em 35%. Esta evolução traduziu-se sobretudo na eliminação de 

explorações pecuárias com um número reduzido de efetivos, com consequente aumento da 

dimensão média dos efetivos por exploração (de cerca de 4 vacas para aproximadamente 34 

vacas por exploração) (INE, 2016). 

A mais recente crise no setor de leite, decorrente do fim das quotas leiteiras, assim 

como do embargo russo, da estagnação económica e da quebra no consumo, obriga a um 

maior controlo dos parâmetros que afetam a rentabilidade das explorações portuguesas.  

Segundo o INE (2016), a rubrica mais importante na estrutura de gastos das atividades 

da produção de bovinos de leite é o custo das matérias-primas consumidas (incluindo os 

alimentos compostos), que contabiliza 67,3% do total de gastos. Tipicamente, considera-se 

que numa exploração leiteira, 40 a 60% dos custos advêm da alimentação dos animais, 

representando assim a alimentação o fator de maior peso económico na totalidade das 

despesas (Bailey et al., 2009). Dado o elevado peso da alimentação nas despesas 

operacionais da exploração, focarmo-nos neste input é fulcral quando tentamos aumentar a 

rentabilidade (Ondarza et al., 2017). 

Os custos de alimentação estão sujeitos a uma grande variação de preços: por um 

lado, o custo da produção de forragens e, por outro, o das matérias-primas utilizadas no 

fabrico dos alimentos concentrados, que nos últimos anos tem registado um aumento e 

variação muito acentuados. Esta variação de preços tem cada vez mais impacto na 

rentabilidade das explorações, uma vez que, ao longo dos últimos anos, a margem de lucro 

tem vindo a diminuir (Ferreira et al., 2015).  

É cada vez mais importante o cálculo de indicadores da eficiência económica da 

produção de leite, como por exemplo o IOFC (Income Over Feed Cost). Este indicador 

representa a diferença entre o valor pago ao produtor pelo leite produzido por vaca/dia e o 

custo em alimentação para a sua produção. Representa então o rendimento bruto por 

vaca/dia, isto é, já com as despesas de alimentação liquidadas (Bailey et al., 2007). O 

conhecimento do IOFC permite-nos agir, de modo a promover uma maior rentabilidade das 

explorações leiteiras (Ishler, 2009).  
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Este relatório de estágio teve como objetivo recolher informação em 7 explorações 

leiteiras associadas da Lacticoop, e determinar e comparar a eficiência alimentar e 

indicadores de eficiência económica, tais como o IOFC, identificando os pontos críticos que 

podem ser intervencionados tendo em vista melhorar a rentabilidade destas explorações. 
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2. Como otimizar a utilização da dieta?  

No contexto de crise no setor leiteiro, a otimização das dietas fornecidas aos animais 

assume cada vez mais importância para a rentabilidade da exploração, uma vez que, na 

rubrica “Alimentação”, é onde a exploração gasta praticamente metade ou mais da receita 

proveniente do leite. A produção, a composição do leite e a eficiência do setor leiteiro podem 

ser afetados pela raça, estado de lactação e idade do animal, assim como pela nutrição e 

maneio do efetivo. Padrões de comportamento dos bovinos leiteiros, associados ao  repouso, 

ruminação e frequência de alimentação, podem também exercer um efeito sobre os resultados 

produtivos (Johnston et al., 2018).  

2.1. Fatores não alimentares 

O ambiente físico e social também terá um efeito modulador na resposta alimentar e 

produtiva da vaca. Bach et al. (2008), analisando 47 explorações com arraçoamento e 

genética semelhantes, mas em que existia uma grande diferença em termos de produção de 

leite, concluíram que esta diferença estava fortemente relacionada com fatores não 

alimentares. Estes autores observaram que os fatores mais importantes que explicam a 

variação na produção de leite entre explorações, são: 

o Refugos diários de alimento - explorações que distribuíram o alimento em 

quantidade que permitiu a ocorrência de refugo diário, apresentaram melhores 

produções de leite. 

o O “empurrar” o alimento para a manjedoura – é necessário garantir que o 

animal tem sempre alimento ao seu alcance.  

o Número de cubículos / número de vacas – caso esta relação seja menor que 

1, irá reduzir a atividade de alimentação, alterar o comportamento de descanso 

e diminuir o tempo de ruminação, conduzindo assim a uma menor produção 

de leite.  

Face a estas observações, aqueles autores concluíram que garantir o acesso ao alimento e 

garantir descanso aos animais representou entre 1,6 a 3,9 kg por dia de aumento na produção 

de leite por vaca. 
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Além dos fatores descritos por Bach et al. (2008), podemos ainda acrescentar: 

o Animais separados pelo nível de produção é muito importante, assim como 

separar primíparas de multíparas, uma vez que estas diferem em 

comportamento alimentar e consumo de alimento (Lean et al., 2014) 

o Garantia de espaço adequado de manjedoura (Lean et al., 2014); 

o Stress térmico – as vacas são mais sensíveis ao calor, por isso quando sujeitas 

a stress térmico, reduzem a ingestão de alimento, conseguindo assim diminuir 

a produção de calor em ambientes quentes, entrando num estado de BEN 

(balanço energético negativo). Por isso, é tão importante que os animais 

estejam em conforto térmico, para que se consiga obter a maximização da 

ingestão de matéria seca (IMS) (Das et al., 2016).  

Portanto, para promover uma otimização da utilização da dieta, é necessário ter-se 

também em conta os fatores não alimentares. É assim necessário otimizar o ambiente de 

alimentação e gestão de espaço de manjedoura e cubículos, para que a vaca responda de 

forma mais produtiva ao valor nutricional do arraçoamento (Bach et al., 2008). 

2.2. Ingestão de matéria seca 

Em termos científicos, a relação entre a produção de leite e a IMS já está bem 

estudada, verificando-se que a produção de leite é em grande parte impulsionada pela 

quantidade de nutrientes consumidos (Veerkamp, 1998). 

As mudanças na IMS estão associadas a alterações, em simultâneo, de diferentes 

aspetos de comportamento alimentar. Assim, a IMS é afetada por alterações no tamanho da 

partícula, duração e frequência de alimentação, o que consequentemente afeta o ambiente 

ruminal e a produção de leite (Johnston et al., 2018). Um consumo de alimento mais rápido, 

pode provocar quedas do pH ruminal, levando à possível ocorrência de acidoses. Em 

alternativa, o consumo de pequenas quantidades e ingestão frequente ao longo do dia, leva 

a uma melhor estabilização das condições do rúmen, reduzindo assim o risco de acidose 

ruminal subclínica (subacute rumen acidosis, SARA) (DeVries et al., 2014).  
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2.3. Forragens 

A utilização de forragens ensiladas, é o mais comum nas explorações leiteiras, porque 

o processo de ensilagem minimiza a perda de nutrientes desde a colheita até ao 

armazenamento (Oliveira et al., 2017). A análise da composição química e das propriedades 

físicas das silagens é importante para a formulação adequada do arraçoamento e também 

para a resolução de problemas na qualidade da silagem (Grant et al., 2018).  

Kononoff et al. (2003) analisaram a relação entre o tamanho de partícula da silagem 

de milho e a IMS. Neste estudo, as dietas eram fornecidas como dieta completa (total mixed 

ration, TMR), contendo 57,4% de silagem de milho, variando o tamanho de partícula da 

silagem de milho – 7,4, 7,8, 8,3 ou 8,8 mm. Os resultados desta experiência sugerem que a 

redução do tamanho de partícula da silagem de milho pode levar a um aumento da IMS, a 

melhor fermentação ruminal e até a uma redução do comportamento de ingestão seletiva (isto 

é, escolha das partículas de alimento ingerido, exercida pelos animais). Sabe-se que, quando 

o rúmen recebe uma quantidade consistente de nutrientes ao longo do dia, se proporciona um 

ambiente ruminal mais uniforme, promovendo o crescimento microbiano. Pelo contrário, se o 

ambiente alimentar encorajar taxas de alimentação rápidas (por exemplo, slug feeding) ou 

alimentação seletiva, podem ocorrer mudanças substanciais na produção de ácidos, que 

conduzem a SARA e a outros problemas relacionados (Grant et al., 2018).  

Sova et al. (2013) verificaram que, em situações de competição pelo alimento, cada 

aumento de 2 pontos percentuais no alimento refugado, está associado a um aumento de 

1,3% de ingestão seletiva. Da mesma forma, a produção de leite por unidade de MS ingerida 

diminuiu em 3% por cada aumento de 1% de ingestão seletiva. Supondo que a vaca é 

alimentada individualmente, a ingestão seletiva pode ocorrer ao longo do dia, mas, no período 

de 24 horas, as vacas terão consumido uma dieta semelhante à TMR inicialmente oferecida. 

No entanto, num ambiente de alimentação competitivo, o efeito da ingestão seletiva em 24 h 

será muitas vezes prejudicial ao ambiente ruminal (Maulfair et al., 2013). Daí que, nas 

explorações, embora o corte ou o processamento mais refinado da silagem aumente a 

quantidade de energia necessária e os custos gerais da colheita, a redução do 

comportamento de ingestão seletiva e o menor tempo potencialmente despendido à 

manjedoura, proporcionam benefícios produtivos e económicos (Grant et al., 2018). 
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3. Eficiência Alimentar (EA) 

Atendendo às exigências alimentares de uma população mundial em crescimento e, 

pese embora todos os progressos já conseguidos, os avanços no melhoramento do sector 

leiteiro devem continuar, para que se consiga 1) minimizar os impactos negativos do aumento 

da produção de leite na saúde e bem-estar animal; 2) melhorar a gestão a nível ambiental, 3) 

melhor sustentabilidade ambiental; e 4) manter a rentabilidade do produtor (Connor, 2015). 

Para que se consiga atingir estes objetivos, é necessário implementar medidas de eficiência 

para controlar a eficiência do efetivo. 

No âmbito da produção leiteira, foram obtidas grandes melhorias em diversos setores 

tais como: operações agrícolas, maneio animal, nutrição animal, saúde e produção de leite. 

Estas melhorias traduziram-se num visível efeito positivo na eficiência da produção. Assim 

sendo, uma maior produção por vaca reduziu o número de animais necessários para produzir 

a mesma quantidade de leite, o que se traduziu numa melhor eficiência alimentar, numa 

redução no uso de recursos naturais e diminuição da pegada de carbono produzida pela 

produção leiteira (Connor, 2015). A nutrição e as intervenções no maneio alimentar ainda 

podem melhorar o uso dos recursos da exploração, aumentando assim a sua 

sustentabilidade, tanto a nível económico como ambiental (Ondarza et al., 2017). 

Aumentar a eficiência é fundamental, quando se dispõe de recursos escassos e 

matérias primas a preços mais altos e instáveis. Como referido anteriormente, os custos 

alimentares correspondem geralmente a mais de 50% dos custos de produção. Assim, 

conhecer a eficiência alimentar constitui um indicador importante para por em prática 

estratégias que permitam aumentar a rentabilidade da exploração (Ledinek et al., 2016).  

3.1. Definição 

Uma das medidas mais conhecidas e utilizadas da eficiência da exploração é a 

eficiência alimentar (EA), que expressa a quantidade de leite produzido, corrigido para 3,5% 

de gordura (FCM) por unidade de IMS (Britt et al.,2003):  

𝐸𝐴 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 (𝐹𝐶𝑀)

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝐼𝑀𝑆)
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A EA indica-nos se os animais estão ou não a utilizar a dieta de acordo com as 

expetativas (St-Pierre, 2008). No entanto, a simplicidade do cálculo da EA incorre em 

inúmeras limitações, uma vez que esta não considera os acréscimos e mobilizações de tecido 

corporal (reservas corporais).  

3.2. Evolução da EA na lactação 

No início da lactação, as vacas apresentam o valor máximo de EA, uma vez que, nesta 

fase, os animais se encontram em balanço energético negativo (BEN), estando assim a 

mobilizar as suas reservas corporais para conseguir satisfazer as suas necessidades 

energéticas de produção. À medida que avança a lactação, o valor de EA diminui, sendo que 

até aos primeiros 3 meses, verifica-se uma diminuição exponencial e, a partir deste período, 

apresenta um decréscimo linear até ao fim da fase de lactação (St-Pierre, 2008). Com base 

na experiência de campo, Hutjens (2005) sugeriu valores padrão para a EA (3,5% FCM/IMS), 

que se apresentam no Quadro 1. 

Quadro 1.Valores padrão para a EA (3,5% FMC/IMS, kg/kg). Fonte: (Hutjens, 2005). 

 DEL1 EA 

Grupo único  
(todas as vacas) 

150 a 225 1,4 – 1,6 

Primíparas 

<90 1,5 a 1,7 

>200 1,2 a 1,4 

Multíparas 

<90 1,6 – 1,8 

>200 1,3 – 1,5 

Vacas  
recém-paridas 

<21 1,3 – 1,6 

                                                             
1 DEL: Dias em leite 
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Hutjens (2005), constatou que os valores da EA das explorações variavam entre 1,1 e 

2,0. Ao reduzir-se os dias em lactação, conseguimos atingir valores mais altos de EA, uma 

vez que as vacas estão a direcionar os nutrientes para a produção de leite, em detrimento da 

condição corporal. 

As vacas primíparas, como ainda possuem necessidades de crescimento, utilizam 

uma parte dos nutrientes para este fim e apresentam assim valores de EA inferiores aos de 

vacas multíparas. Constata-se que animais jovens estão 0,1-0,2 unidades de EA abaixo das 

vacas (Erdman, 2011).  

Nas vacas recém-paridas, o valor de EA, sendo inferior a 1,2, pode indicar que os 

animais estão a ingerir uma quantidade de MS superior à necessária para o leite que 

produzem, o que neste caso é o mais desejável. Caso a EA destes animais seja superior a 

1,4 pode indicar-nos que estes estão a mobilizar as suas reservas corporais de forma 

excessiva, para assim conseguir satisfazer a produção de leite, não sendo por isso o mais 

desejável, porque desta forma os animais estarão a intensificar o seu BEN, podendo 

possivelmente resultar em problemas metabólicos, tais como cetose (Erdman, 2011; Hutjens, 

2005).  

No caso de vacas que perdem muita condição corporal (CC) no início da lactação, por 

se encontrarem em BEN, é desejável que no final da lactação apresentem valores de 

eficiência alimentar inferiores, o que nos indica que estes animais podem estar a repor a 

reservas corporais anteriormente perdidas (Hutjens, 2005).  

3.3. Fatores que influenciam a EA 

Todos os fatores relacionados direta ou indiretamente com a produção de leite e/ou 

com a IMS, possuem o poder de influenciar a EA.  

O nível de produção de leite e o estado fisiológico, são dois exemplos de fatores que 

afetam direta e indiretamente, respetivamente, a EA (Anderson, 2010). As vacas possuem 

necessidades de manutenção (que se consideram constantes e independentes do nível de 

produção), e de produção, que variam com a quantidade e composição do leite produzido. 

Com o aumento da produção de leite, as despesas de manutenção vão sendo diluídas, uma 

vez que se diminui a proporção de alimento necessário para a satisfação das necessidades 
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de manutenção. Esta “diluição das despesas de manutenção” tem sido a principal fonte de 

maior eficiência produtiva das explorações leiteiras do último século (Ondarza et al., 2017).  

Com o melhoramento genético para uma maior produção de leite, o peso vivo das 

vacas leiteiras aumentou, ou seja, vacas mais pesadas precisam de produzir mais leite para 

serem tão eficientes quanto vacas mais pequenas. Contudo, é importante salientar que a sua 

capacidade de ingestão não aumentou proporcionalmente à produção de leite e que, 

consequentemente, temos atualmente vacas que produzem mais leite, mas que não possuem 

capacidade de ingestão suficiente para satisfazer as suas necessidades de produção, sendo 

por isso necessário elaborar dietas com maior densidade energética. Principalmente no início 

da lactação, onde as vacas estão mais sujeitas a um período de BEN, a utilização destas 

dietas é muito importante, para que não exista uma maior predisposição dos animais a 

doenças e problemas reprodutivos (Ledinek et al., 2016)  

O aspeto físico e químico da dieta e os fatores psicogénicos (envolve a resposta animal 

a fatores inibidores ou estimuladores relacionados com o alimento e com o ambiente), 

influenciam a frequência de alimentação da vaca leiteira (Ondarza et al., 2017), que em caso 

de esta ser baixa pode levar a uma alta taxa de refugo do alimento na manjedoura, 

prejudicando a EA (Anderson, 2010).  Também a consistência da dieta formulada, ou seja, 

não estar a alterar constantemente  o arraçoamento, melhorará a EA (Ondarza et al., 2017). 

Fatores associados à dieta, tais como o teor em amido, em fibra, em fibra efetiva no 

rúmen e a taxa de digestão dos componentes químicos da dieta, afetam o pH ruminal e a 

retenção de partículas do alimento, o que irá sucessivamente afetar a EA. Também aspetos 

que influenciam o comportamento alimentar e os padrões de consumo tais como: conforto dos 

animais, maneio alimentar e maneio da forragem, entre outros, afetam a saúde ruminal, que 

por sua vez afetará também a EA (Ondarza et al., 2017). 

Forragens de boa qualidade, fibra efetiva suficiente e um adequado tamanho de 

partícula, desempenham um papel fundamental na manutenção da EA (Anderson, 2010): 

o A elevada eficiência da utilização do alimento requer máxima digestibilidade da 

fibra e do amido e mínima excreção de nutrientes energéticos através das 

fezes. Ao melhorar a digestibilidade da fibra dos alimentos forrageiros da dieta, 

reduzem-se as perdas fecais e aumenta-se a produção de leite (Ondarza et al., 
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2017); no entanto, dependendo das matérias-primas incluídas na dieta, a 

melhoria da digestibilidade da fibra das forragens pode aumentar a IMS e a 

taxa de passagem, eliminando-se assim uma parte dos benefícios 

proporcionados pelo aumento da digestibilidade (Tine et al., 2001). 

o Forragens de maior qualidade nutricional e de digestibilidade elevada, além de 

fornecerem mais energia, permitem que um maior número de microrganismos 

presentes no rúmen cresça de modo mais eficiente, otimizando o 

funcionamento do rúmen. Assim, as melhorias na função ruminal podem 

promover a digestibilidade, reduzindo-se assim a perda fecal e maximizando-

se produção de proteína microbiana, reduzindo-se assim a necessidade de 

suplementação com proteína “bypass” ( Krause et al., 2005; Anderson, 2010, 

Snyder, 2011; Ondarza et al., 2017).  

Alterações no clima, por vezes provocam o stress térmico nos animais, o qual prejudica  

a EA, uma vez que nestes períodos são necessários mais nutrientes para satisfazer as 

necessidades de manutenção (Anderson, 2010). Hutjens (2005) verificou que a EA é superior 

em temperaturas mais baixas (1,4) quando comparada com temperaturas mais altas (1,31).  

Para se atingir as metas da EA, devemos priorizar a qualidade das forragens, bem-

estar animal, o maneio do período de transição e a reprodução. A qualidade das forragens é 

o fator com mais influência a nível da rentabilidade/lucro da exploração, uma vez que esta 

está diretamente associada à alimentação, podendo assim manifestar um grande impacto na 

EA e no IOFC. Uma vez que a alimentação representa o maior custo para uma exploração 

leiteira, ao dedicarmos mais atenção à EA, podemos conseguir melhorar o IOFC da 

exploração (Anderson, 2010). 
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4. Income over feed cost (IOFC) 

Uma das maiores ameaças à rentabilidade da exploração leiteira é o custo da 

alimentação, que corresponde a cerca de 40 a 60% dos custos totais de produção, o que em  

casos pontuais pode chegar aos 70%, devido à atual volatilidade dos preço do leite e das 

matéria-prima (Bailey et al., 2009). Assim sendo, o custo alimentar assume-se como o 

elemento-chave do sucesso, ou insucesso, de uma exploração (Rodrigues et al., 2012a), 

As explorações leiteiras possuem uma % de custo alimentar semelhante ao observado 

noutros tipos de produção, tais como avicultura, suinicultura e bovinicultura de carne. 

Contudo, a bovinicultura leiteira sofre a agravante de necessitar de um período de mais ou 

menos 24 a 30 meses de investimento em recursos para a criação da novilha, sem que esta 

traga retorno financeiro imediato para a exploração. Além desta agravante, as vacas durante 

o seu período seco típico de 45-60 dias, contribuem para os custos da alimentação, mas não 

contribuem para o rendimento da exploração (Connor, 2015).  

Muitas vezes as receitas das explorações leiteiras podem ser difíceis de prever, uma 

vez que o mercado do leite e o das matérias-primas está em constante mudança, sendo 

influenciados pela volatilidade do preço dos combustíveis, fertilizantes e sementes (Buza et 

al., 2014). Esta volatilidade de preços de um mês para o outro, pode acarretar um impacto 

negativo para a rentabilidade bruta da exploração (Bailey et al., 2007).  

Há 80 anos atrás, os produtores já viam o benefício da estimativa dos custos de 

produção, utilizando tecnologia e métodos muito menos sofisticados do que os disponíveis 

atualmente (Goodling, 2017). Assim, desenvolveu-se o Income over feed cost (IOFC), um 

indicador da eficiência económica da exploração, que já vem sendo utilizado há décadas 

(Bethard, 2013). Wolf (2010) mostrou que o IOFC poderia ser usado para monitorizar o lucro, 

incluindo a receita proveniente do leite e o custo alimentar. 

O IOFC representa o montante que sobra da receita proveniente da venda do leite, 

após contabilizado o maior custo variável de produção, que neste caso é o custo alimentar. 

Assim, o valor de IOFC é o que sobra para pagar as restantes despesas da exploração, tais 

como apoio veterinário, mão-de-obra e empréstimos (Bailey et al., 2009).   
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A monitorização, atualização e controlo do IOFC é de extrema importância quando a 

exploração possui o objetivo de aumentar a sua rentabilidade. Uma tomada de decisão 

baseada no valor de IOFC, permite ao produtor ajustar o seu arraçoamento à volatilidade de 

preços e ao nível de produção de leite do seu efetivo (Bailey et al., 2009). Contudo o IOFC é 

uma medida útil no momento da tomada de decisões alimentares e de maneio a curto prazo, 

não sendo recomendado para a avaliação do desempenho do efetivo a longo prazo, pois este 

depende da flutuação dos preços do leite e das matérias-primas (Bethard, 2013). Mesmo 

assim, a monitorização mensal do IOFC pode determinar se o custo alimentar está alinhados 

com a produção de leite atual e se as estratégias de maneio alimentar aplicadas estão ou não 

a ser bem-sucedidas (Heinrichs et al., 2016, Vibart et al., 2012) . 

4.1. Método de cálculo do IOFC 

O IOFC reflete a diferença entre a receita proveniente do leite e o custo alimentar, 

apresentando-se numa base por vaca por dia, calculado pela seguinte fórmula (Bailey et al., 

2007):  

𝐼𝑂𝐹𝐶 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 × 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑤𝑡

100
− 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟   

Contudo, a produção média por vaca, na União Europeia apresenta-se na unidade de 

litros (L); assim o IOFC é calculado pela seguinte fórmula: 

𝐼𝑂𝐹𝐶 = (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 × 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜) − 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 

É importante atualizar o IOFC, à medida que a produção de leite, o preço do leite e os 

custos de alimentação sofrem alterações (Bailey et al., 2007).  

4.1.1. Cálculo da receita proveniente do leite  

Existem certos fatores ocultos que podem afetar a interpretação do IOFC. Um desses 

fatores é a diferença entre o leite produzido e o leite vendido. Para ilustrar isso, considere-se 

um efetivo leiteiro de 360 vacas a produzir, das quais 19 estão doentes, sendo o seu leite 

rejeitado. O leite produzido destas vacas doentes não contribui para o leite entregue (Ferreira 

et al., 2015).  
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O cálculo da receita proveniente do leite pode ser realizado de duas maneiras 

diferentes (Buza et al., 2014):  

1) pela produção média de leite teórica, ou seja, aquela que retiramos dos 

programas informáticos ligados ao sistema de ordenha, e que incluem o 

leite não comercializado; 

2)  pela produção média do leite real, ou seja, apenas do leite que é vendido.  

Estas duas formas permitem-nos quantificar a perda que representa para a exploração 

o maior ou menor número de vacas doentes, uma vez que estas também são alimentadas, 

mas não geram receita para a exploração.  

Para o cálculo da receita proveniente do leite é necessário conhecer (Buza et al., 

2014): 

o o preço por litro de leite pago ao produtor; 

o a produção média de leite teórica; 

o a quantidade de leite vendido.  

4.1.2. Cálculo do custo alimentar diário por vaca  

O arraçoamento para vacas leiteiras divide-se em 2 componentes básicos (Buza et al., 

2014): 

o Matérias-primas produzidas na exploração  

o Matérias-primas compradas.  

Estes ainda podem ser divididos em forragens (e.g. feno, silagem de milho, silagem 

de erva), alimentos concentrados (e.g. grãos de cerais, fontes de proteína, minerais e 

vitaminas) e subprodutos (e.g. drêches) (Buza et al., 2014): 
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Para o cálculo do custo diário da alimentação é necessário saber-se (Bailey et al., 

2009):  

o a quantidade de cada matéria prima fornecida 

o os preços de cada matéria-prima utilizada; 

o o número médio de vacas em lactação; 

o o número médio de animais para que fazem alimentação. 

O refugo de alimento na manjedoura é também contabilizado no custo alimentar 

(Bailey et al., 2009). 

Muitas explorações produzem a sua própria forragem, sendo difícil avaliar o seu custo 

de produção e assim atribuir-lhe um preço exato. O produtor pode atribuir-lhe o preço de 

mercado ou o preço real desde o custo da semente, fertilizantes, combustível, mão-de-obra, 

entre outros (Bailey et al., 2009). Contudo, o preço real reflete o custo de produção, mas não 

reflete ajustes baseados no teor de MS ou na qualidade da forragem (Buza et al., 2014). 

Relativamente aos alimentos concentrados e subprodutos utiliza-se o preço de mercado, 

contudo no caso de a exploração possuir um preço contratualizado, é este preço que se deve 

utilizar (Bailey et al., 2009).  

4.2. IOFC das vacas em lactação Vs. IOFC do efetivo 

O cálculo do IOFC possui a limitação de refletir apenas os custos de alimentação das 

vacas em produção. Se nos custos de alimentação fossem incluídas as vacas secas e os 

animais da fase de recria, o custo alimentar representaria  em média mais de 60% da receita 

do leite (Bailey et al., 2007). Assim, devemos ter em consideração a composição do efetivo 

no momento do cálculo do IOFC, uma vez que existe sempre um grupo de vacas lactantes e 

um de vacas secas. As vacas secas também precisam de ser alimentadas embora não gerem 

receita, portanto, estas apresentam um valor de IOFC negativo (Ferreira et al., 2015).  
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Em algumas explorações, os partos podem estar mais concentrados em certos meses 

do ano. Caso isso aconteça, um menor valor de IOFC pode ser esperado durante o período 

com uma maior proporção de vacas secas no efetivo (Ferreira et al., 2015). 

4.3. IOFC benchmark  

Esta ferramenta vai permitir ao produtor o acompanhamento mensal do IOFC e a sua 

comparação com valores de referência benchmark. Assim, é necessária a criação de um 

intervalo, onde se utiliza um limite inferior e um limite superior.  

Estas fórmulas são utilizadas para o cálculo do intervalo do IOFC brenchmark (Bailey 

et al., 2009):  

o Limite inferior = Preço do leite (L) x produção média/vaca/dia – 0,6 x preço do 

leite x produção média/vaca/dia 

o Limite superior = Preço do leite (L) x produção média/vaca/dia – 0,4 x preço do 

leite x produção média/vaca/dia 

Um valor de IOFC alto significa que para dada produção média de leite, o custo 

alimentar é relativamente baixo, ou seja, não excede os 40% da receita proveniente do 

pagamento do leite. Por outro lado, um valor de IOFC baixo significa que o custo de 

alimentação por vaca por dia é muito alto para dada produção média de leite, ultrapassando 

os 60% da receita bruta. Muitas explorações encontrarão o seu IOFC entre o limite inferior e 

o superior (Bailey et al., 2009), caso o IOFC da exploração permaneça consistentemente 

abaixo do limite inferior deve-se verificar o maneio alimentar e o arraçoamento, ou seja, avaliar 

por exemplo a eficiência alimentar, o nível de concentrado na dieta para a produção existente, 

entre outros. Por outro lado, caso o IOFC permaneça próximo ou acima do limite superior, 

isso traduz uma boa eficiência alimentar e gestão do efetivo (Bailey et al., 2009).  

Ao comparar o IOFC de diferentes explorações, é necessário compreender que as 

diferenças entre explorações podem estar relacionadas com múltiplos fatores, como o preço 

das forragens, preço dos alimentos comprados, ou o preço do leite, especialmente se houver 

o bónus da qualidade (Ferreira et al., 2015). Quanto ao preço do leite, o preço base altera-se 

consoante a empresa e também com a valorização da qualidade do leite (Coelho, 2013). Os 
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prémios de qualidade podem assim afetar os valores de IOFC (Bailey et al., 2009). Contudo, 

independentemente da variação de preços, esta ferramenta vai proporcionar um controlo mais 

eficaz dos custos (Coelho, 2013).  

4.4. Fatores que influenciam o IOFC 

Como o custo alimentar representa a maior despesa da produção de leite, diversos 

fatores ligados à alimentação influenciam o valor de IOFC da exploração. Assim, é de extrema 

importância ter em atenção a qualidade do alimento, uma vez que esta afeta diretamente a 

produção de leite e consequentemente a rentabilidade da exploração (Buza, 2014).  

4.4.1. Matérias-primas produzidas pela exploração 

A produção de forragens de elevada qualidade é cada vez mais importante, 

principalmente quando os preços das matérias-primas apresentam valores historicamente 

altos (Snyder, 2011). Relativamente aos preços das forragens, Miller et al. (1971), concluíram 

que ao utilizar-se forragens de preço elevado reduzia-se o valor de IOFC. 

Com o maneio adequado, os produtores de leite podem fornecer entre 60 a 70% da 

MS do arraçoamento sob a forma de forragem de elevada qualidade. Estas forragens, quando 

administradas adequadamente, geralmente permitem obter uma boa EA e um excelente 

IOFC, contudo, é necessário relembrar que o desafio da utilização de dietas com elevada 

percentagem de forragem é a variabilidade que pode ocorrer nas forragens, tanto na silagem 

de milho, como na silagem de erva (Krueger, 2011).  

Também Allen (1996) verificou que a utilização de forragens de boa qualidade surtiu 

efeitos positivos ao nível da produção de leite e do valor de IOFC; no entanto, os efeitos 

positivos da produção de leite variam de animal para animal. Snyder (2011) constatou que 

quanto maior a qualidade da forragem, mais alto era o valor de IOFC, concluindo que podemos 

utilizar níveis mais elevados de forragem, desde que de boa qualidade, conseguindo-se assim 

reduzir os custos e manter a produção, principalmente em épocas de matérias-primas a 

preços elevados.  
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Em análise, Isher et al. (2016) registaram que as explorações com melhor IOFC eram as que 

implementavam as seguintes práticas de maneio: 

o a monitorização da MS antes e durante o processo de ensilagem; 

o monitorização do tamanho da partícula antes e durante a ensilagem; 

o monitorização da IMS; 

o monitorização diária ou semanal da MS da forragem.  

Assim, estes autores concluíram que a monitorização da qualidade da silagem de 

milho e as práticas de ensilagem e de alimentação, em geral, são componentes-chave para a 

garantia de um bom desempenho produtivo e de uma boa rentabilidade da exploração (Isher 

et al., 2016). 

Somente sobre o custo alimentar, Anderson (2010) constatou que ao utilizar-se uma 

dieta com uma alta percentagem de forragem, o custo alimentar era menor quando 

comparada a uma dieta com baixa percentagem de forragem. E ainda, que nas dietas de 

maior percentagem de forragem, a que possuía a forragem de melhor qualidade apresentou 

um menor custo alimentar.  

Como os estudos anteriormente discutidos demonstraram, a qualidade da forragem e 

a percentagem de forragem no arraçoamento possui um efeito enorme no IOFC da 

exploração, sendo por isso tão importante uma correção no arraçoamento quando ocorrem 

alterações a nível da qualidade da forragem (Snyder, 2011). Também importante é o facto de 

que a produção de forragens na própria exploração contribui para reforçar a menor 

dependência dos preços dos alimentos comprados e que qualquer cêntimo a menos por kg 

de alimento comprado terá reflexos positivos na rentabilidade da exploração (Rodrigues et al., 

2012b).  

4.4.2. Matérias-primas compradas 

Quanto à utilização de concentrado, Brown et al. (1973) observaram que o aumento 

dos custos com concentrado reduzia significativamente o IOFC, contudo verificaram que a 
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produção de leite aumentou. Pelo contrário, Baars (1998) verificou que a utilização de 

concentrados de maior custo resultou também numa maior produção de leite, mas desta vez 

gerou um maior IOFC.  

Em 1976, Smith demonstrou que o IOFC permaneceu constante quando os preços do 

concentrado e da forragem eram elevados, mas diminuiu quando os preços de concentrado 

eram altos e os da forragem eram baixos. Ainda relativamente aos custos alimentares, Buza 

et al. (2014) determinaram que o maior custo alimentar total resultou num IOFC mais alto, 

sugerindo que o baixo custo de alimentação, por si só, não assegurava altas margens de 

rentabilidade.  

Buza et al. (2014), verificaram que a produção de leite e o IOFC não foram afetados 

pelo nível de custo da alimentação comprada, concluindo ainda que a inclusão de subprodutos 

na dieta, se traduziu num aumento de produção para as explorações que os utilizavam. Num 

estudo mais antigo, Grasser et al. (1995) chegaram à conclusão que o uso destes 

subprodutos, diminuía o custo total da alimentação. 

4.4.3. Fatores não alimentares 

Buza et al. (2014) sugerem que o IOFC é afetado por outros fatores além do custo 

alimentar, fatores estes que influenciam diretamente ou indiretamente a receita proveniente 

do leite. Como já referido anteriormente, a percentagem de animais doentes -cujo leite não é 

comercializado - afeta significativamente o IOFC de uma exploração, uma vez que estas 

apresentam um custo alimentar diário, contundo não geram receita (Buza et al., 2014). Se 

falarmos num IOFC geral do efetivo, podemos então apresentar a percentagem de vacas 

secas como um fator que influencia o IOFC, uma vez que estes animais apresentam valores 

de IOFC negativo (Ferreira et al., 2015).  

A perda de leite como consequência das mamites é um exemplo dos fatores não 

relacionados com a alimentação, sendo que este não é visível pelos produtores, apresenta-

se como um custo oculto ou uma oportunidade de rendimento perdido (Rodrigues et al., 

2012b). 

Frequentemente, o produtor assume que uma maior produção de leite equivale a uma 

maior receita proveniente do leite; contudo, este dado não é um bom estimador da 
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rentabilidade da exploração, especialmente quando os custos alimentares são altos (Buza et 

al., 2014). É ainda importante salientar que, como já referido no Capítulo 3, ao melhoramos a 

EA podemos assim melhorar também o IOFC da exploração (Anderson, 2010).  

4.5. Estratégias para maximização do IOFC 

O objetivo da exploração centra-se na maximização do IOFC, contudo isso não 

significa que a solução se concentre estritamente na redução do custo alimentar, quando este 

se apresenta alto.  Ao reduzirmos os custos da alimentação, podemos estar a comprometer 

a produção de leite, o que irá agravar ainda mais o valor de IOFC, reduzindo-se assim a 

rentabilidade da exploração; por isso, a maximização do IOFC pode exigir a avaliação de 

diferentes estratégias alimentares, e beneficiar da experiência do nutricionista para tomada 

de boas decisões (Bailey et al., 2007). 

Melhorar a nutrição e a produção de leite afeta positivamente o IOFC, mais do que a 

redução do custo alimentar (Ondarza et al., 2017).  

Os produtores podem dar alguns passos para a melhor gestão do IOFC da sua 

exploração (Anderson, 2016): 

o acompanhar e monitorizar os valores de IOFC; 

o avaliar as opções alimentares de acordo com as análises da qualidade da 

forragem e das matérias-primas utilizadas; 

o conforto dos animais deve ser tido em consideração; 

o Divisão dos animais em grupos, podendo assim surgir a oportunidade de 

alterar os arraçoamentos gerais e assim surgir uma possível redução dos 

custos alimentares. 

É ainda necessário realçar a importância de ajustar a estratégia ao nível da 

alimentação, de modo a incluir níveis mais altos de forragens de elevada qualidade, e assim 

relembrar a importância da produção de forragens de elevada qualidade (Grant et al., 2018).  
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5. Relação entre a EA e o IOFC  

A sustentabilidade das explorações requer também a sua rentabilidade, daí ser tão 

importante o cálculo e avaliação da EA e da eficiência económica, mais concretamente o IOFC 

(Ondarza et al., 2017). 

Com a grande volatilidade e instabilidade que existe atualmente nos preços das 

matérias primas e do leite, é cada vez mais importante conjugar-se a EA com o IOFC no 

momento da tomada de decisão., principalmente para garantirmos que não sacrificamos a 

receita da exploração em prol de uma melhor EA (Ishler, 2014).  

À medida que a EA aumenta, a rentabilidade económica normalmente também 

aumenta, mas essa associação positiva nem sempre se verifica (Ondarza et al., 2017). 

Robinson et al. (2010) demonstraram que para uma EA semelhante, uma maior IMS em 

simultâneo com uma maior produção de leite, são tipicamente mais vantajosas em termos de 

retorno económico, do que, em simultâneo uma reduzida IMS e baixa produção de leite. Ainda 

assim, não devemos presumir que uma boa EA esteja sempre relacionada com um maior 

IOFC. Heinrichs et al. (2016) concluíram que, se usada corretamente, a EA é uma ferramenta 

essencial, uma vez que melhorias nesta serão quase sempre lucrativas, pois significa obter 

mais leite pela mesma quantidade de MS ingerida, ou a mesma quantidade de leite, com 

menos MS ingerida. 

Um estudo realizado na Universidade da Penn State em 2006, mostrou que em alguns 

casos, uma menor EA estava associada a um maior valor de IOFC. Contudo, quando a EA é 

muito baixa (menor que 1,3) para o atual nível de produção de leite, esta possui um impacto 

negativo sobre o IOFC (Ishler, 2014). 

Conclui-se assim que utilização da EA em simultâneo com o IOFC, permite fazer uma 

melhor monitorização da “saúde” da exploração (Ishler, 2014). 
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6. Material e Métodos 

6.1. Objetivos 

Neste relatório de estágio, tivemos como objetivo determinar e comparar a EA e o 

IOFC de 7 explorações leiteiras associadas da Lacticoop. Para alcançar este objetivo, 

recolhemos os dados necessários junto das explorações e da Lacticoop e procedemos à 

análise dos resultados, identificando os pontos críticos que podem ser intervencionados tendo 

em vista melhorar a rentabilidade das explorações.  

6.2. Breve caracterização das explorações  

As 7 explorações situam-se na Zona Centro, distrito de Coimbra, e todas elas vendem 

o leite à Lacticoop. Em termos de efetivo total, as explorações encontram-se dentro de um 

intervalo de 120 - 720 animais. Já relativamente ao efetivo em lactação, este encontra-se 

entre as 100-350 vacas, para a exploração menor e para a maior respetivamente.  

Ao nível da alimentação, são utilizadas forragens produzidas nas explorações, tais 

como silagem de milho e silagem de erva, mas também alimentos comprados, nomeadamente 

luzerna, palha, drêches de cevada, alimentos compostos e melaço. Todas as explorações 

fornecem o alimento sob a forma de TMR, o qual é geralmente distribuído uma vez por dia, 

pela manhã ou à tarde, dependendo da exploração.  

Quanto ao sistema de ordenha, as explorações apresentam algumas diferenças: 

temos uma exploração com 2 robôs, uma com ordenha em carrossel, e as restantes com 

ordenha em espinha de peixe.  

6.3. Recolha de dados  

A seleção das explorações para realizar este estudo teve como base os métodos de 

produção e utilização de arraçoamentos semelhantes, tendo sempre aspetos diferenciadores 

entre elas, tais como a dimensão da exploração, o sistema de ordenha e a utilização de uma 

matéria prima diferenciadora das demais, entre outras.  
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Para a obtenção dos dados junto dos produtores, foi delineado e aplicado 

quinzenalmente um inquérito (ver Anexo A) durante um período de 4 meses (março a junho 

de 2018), onde foram recolhidos dados sobre o efetivo animal, efetivo em lactação, produção 

média de leite, quantidade de leite entregue à Lacticoop, arraçoamentos utilizados, número 

de animais, preços das matérias-primas e preço do leite. Os dados dos inquéritos foram 

utilizados para calcular o IOFC mensal, numa base de € / vaca / dia. Para tal, efetuamos 8 

visitas a cada uma das 7 explorações, perfazendo portanto um total de 56 inquéritos.  

A quantidade de leite diária entregue à fábrica, foi recolhida da plataforma de dados 

da Lacticoop, de onde foram retirados os valores referentes ao período de um mês. 

Relativamente ao preço das matérias-primas, das compradas à Lacticoop, estes foram 

fornecidos pela Central de Misturas e, das restantes matérias-primas, produzidas ou não pela 

exploração, os preços foram fornecidos pelo produtor.   

Os resultados das análises das matérias-primas utilizadas pelas explorações foram 

cedidos pelo nutricionista responsável da Lacticoop, para podermos calcular a EA.  

As principais variáveis analisadas foram: EA, receita proveniente do leite, custo 

alimentar, produção de leite (l), IOFC das vacas em lactação e IOFC das vacas totais.  

6.4. Método de cálculo da EA 

No cálculo da EA foi utilizada a seguinte fórmula (Ondarza et al., 2017): 

𝐸𝐴 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 (3,5% 𝐹𝐶𝑀)

𝐼𝑀𝑆
 

Para a obtenção da produção de leite corrigida a 3,5% FCM, utilizou-se a seguinte 

fórmula (Britt et al., 2003): 

3,5% FCM (kg) =  (0,4324 × kg de leite) + (16,216 × kg gordura no leite)  

Na conversão de L para kg utilizou-se a seguinte medida de conversão: 1L = 1.033 kg 

(IFCN - The Dairy Research Network, 2016). 

Uma vez que não foi possível quantificar diariamente o refugo alimentar, assumimos, 

com base em Arthur et al. (2012), que em todas as explorações este seria de 5% do alimento 
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oferecido. Portanto, para calcular a ingestão, tivemos em consideração o refugo, deduzindo 

5% ao alimento oferecido.  

6.5. Método de cálculo do IOFC 

Para o cálculo do IOFC, utilizou-se a seguinte fórmula (Bailey et al., 2007): 

𝐼𝑂𝐹𝐶 = (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 × 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒) − 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 

Neste estudo, os dados foram recolhidos quinzenalmente, ou seja, obtivemos 2 

conjuntos de dados por mês. Mas, como o cálculo do IOFC se apresenta de modo mensal, 

utilizaram-se os dados das duas visitas e determinou-se o IOFC médio mensal.  

A produção média de leite foi obtida de duas formas: 

o Produção média de leite teórica, calculada a partir dos dados recolhidos do 

programa informático das explorações, que corresponde a todas as vacas em 

ordenha, incluindo os animais dos quais não é aproveitado o leite para venda;  

o Produção média de leite real, calculada a partir dos dados recolhidos da 

plataforma da Lacticoop, que nos dá acesso à quantidade de leite vendido 

todos os dias, assim como a quantidade total de leite entregue em cada mês. 

Para obter a produção média de leite, dividiu-se a quantidade total de leite pelo 

número de dias do mês em questão e pelo número total de vacas em ordenha. 

Relativamente ao custo alimentar: 

o O cálculo foi efetuado para as vacas em lactação, vacas secas e novilhas 

gestantes ou próximas da data prevista para o parto; 

o Para este cálculo foi contabilizado o número de animais para os quais se 

distribui alimento, por exemplo se a exploração estiver a distribuir alimento para 

mais animais do que os existentes, o custo alimentar por animal será superior; 

o Dependendo da exploração, este cálculo foi realizado por grupo único ou por 

grupos, uma vez que, em algumas explorações, os animais estão divididos em 
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grupos, segundo níveis de produção, com arraçoamentos diferentes. Por isso 

é tão importante realizar este cálculo em separado, uma vez que, normalmente 

os grupos com maior custo alimentar são os que produzem mais leite, gerando 

assim uma maior receita. 

Para todas as explorações, como temos os animais divididos em grupos com 

diferentes custos alimentares e produções, primeiramente, o IOFC foi calculado para cada 

grupo e de seguida através de uma média ponderada chegou-se ao IOFC da exploração. 

Foram calculados dois IOFC distintos:  

o IOFC teórico da exploração – utilizou-se a produção média de leite teórico de 

cada grupo, que contabiliza o leite “refugo” como vendido, e o custo alimentar 

de cada grupo. Com este IOFC podemos analisar as perdas económicas do 

leite refugo. 

o IOFC real da exploração - utilizamos a produção média de leite vendido e o 

custo alimentar médio do mês em questão.  

o Os valores de IOFC teórico e real foram ainda calculados de duas maneiras 

diferentes: 

o IOFC teórico ou real da exploração das vacas em lactação – aqui 

utilizou-se somente as vacas em lactação; 

o IOFC teórico ou real da exploração das vacas totais – utilizou-se o custo 

alimentar das vacas em lactação, vacas secas e novilhas gestantes ou 

próximas do parto. Neste indicador o IOFC das vacas secas e das 

novilhas gestantes apresenta um valor negativo, tornando o valor do 

IOFC inferior quando comparado com o IOFC das vacas em lactação. 

Para o cálculo dos limites brenchmarking, utilizou-se as seguintes fórmulas(Bailey et 

al., 2009):  

o Limite inferior = Preço do leite (L) x produção média/vaca/dia – 0,6 x preço do 

leite x produção média/vaca/dia 
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o Limite superior = Preço do leite (L) x produção média/vaca/dia – 0,4 x preço do 

leite x produção média/vaca/dia 

Para se poder comparar as explorações entre si, foi necessário corrigir a produção de 

leite, pelo que se aplicou a fórmula do leite corrigido pela energia (ECM) (IFCN - The Dairy 

Research Network, 2016): 

ECM =  (Kg de leite ∗  (0,383 ∗  % gordura +  0,242 ∗  % proteina +  0,7832) / 3,1138)  

Esta fórmula permite-nos comparar explorações com diferente TB e TP, uma vez que 

corrige a produção de leite para um leite standard com 4,0% TB e 3,3% TP (IFCN - The Dairy 

Research Network, 2016). No cálculo do IOFC através do leite corrigido, o preço do leite foi 

valorizado consoante os parâmetros de qualidade: 4,0% TB e 3,3% TP, uma vez que em 

Portugal se considera como standard um leite com 3,7% TB o e 3,2% TP. 

.
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7. Resultados e discussão 

7.1. EA 

Os dados obtidos sobre a EA, encontram-se resumidos no Quadro 2. 

Quadro 2. EA das explorações em estudo. 

 
março abril maio junho 

Exploração EA DEL EA DEL EA DEL EA DEL 

A 1,62 173 1,59 176 1,44 177 1,62 170 

B 1,51 172 1,6 181 1,64 189 1,45 201 

C 1,69 162 1,66 172 1,67 180 1,6 189 

D 1,34 165 1,5 170 1,63 182 1,45 179 

E 1,55 209 1,58 204 1,52 205 1,55 206 

F 1,53 181 1,49 182 1,46 202 1,5 200 

G 1,33 187 1,37 186 1,45 175 1,4 175 

Média 1,51 178 1,54 182 1,54 187 1,51 189 

Analisando em primeiro lugar a média das explorações em estudo, verificou-se que a 

EA se apresentou sempre próxima ou igual a 1,5, estando assim de acordo com os valores 

padrão, sugeridos por Hutjens (2005) e apresentados no Quadro 1.  

As explorações que se mostraram mais consistentes ao longo do estudo, relativamente 

à EA, foram a C e a E, sendo que a exploração C foi a que apresentou os valores mais altos.  

A exploração D manteve-se instável ao longo do estudo, podendo os baixos valores 

do mês de março e junho, serem justificados pelo facto de, em março a exploração estar a 

distribuir alimento para um número de animais muito superior aos existentes, o que aumentou 

os Kg de MS por animal, levando a uma redução da EA. No mês de junho, o arraçoamento 

era semelhante aos meses anteriores, contudo neste mês a exploração passou de 3 para 2 

ordenhas por dia, reduzindo-se assim a produção de leite, o que originou uma menor EA.  

Relativamente aos DEL, a exploração E, foi a que apresentou um maior intervalo de 

DEL, sendo esperado que esta apresentasse os menores resultados de EA. Contudo, os 

valores obtidos foram superiores aos valores médios da EA do conjunto das explorações, o 

que nos pode indicar que os animais não estariam a repor CC. Por exemplo, se as vacas não 

tiverem apresentado um BEN acentuado, a não reposição da CC é um fator positivo, uma vez 
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que, indica que os animais estão com uma CC ideal. Em comparação, se vacas tiverem 

apresentado um BEN muito acentuado, com uma perda excessiva de CC, o ideal seria um 

baixo valor de EA, uma vez que nos indicaria que os animais estariam a utilizar parte da dieta 

fornecida para repor a sua CC e não para produção de leite. A boa EA desta exploração, pode 

ainda ser justificada pela utilização de silagem de erva de elevada qualidade.  

 A exploração A manteve-se estável ao longo do estudo, com exceção do mês de maio, 

onde apresentou um valor muito baixo de EA, podendo este estar relacionado com a silagem 

de milho que estariam a utilizar, uma vez que, a análise de maio revelou que a silagem de 

milho possuía uma maior % de MS comparativamente às restantes analisadas.  

Quando olhamos para os dados da exploração F, verifica-se que esta permaneceu 

sempre com um valor de EA semelhante, sendo que nos meses de abril e maio este valor foi 

um pouco inferior. 

A exploração B, apresentou uma EA dentro dos limites padrão, verificando-se uma 

descida de maio para junho, podendo esta estar relacionada com a redução da produção de 

leite e introdução da silagem de erva no arraçoamento. 

Na exploração G a EA apresentou valores abaixo ou muito próxima do limite do valor 

padrão, podendo estes ser justificados pela maior percentagem de primíparas que existe 

nesta exploração, quando comparada com as restantes. 

Concluiu-se que a exploração C foi a que apresentou melhores resultados, em termos 

de EA.  

7.2. IOFC 

7.2.1. IOFC global das explorações 

Os dados resumidos do IOFC teórico e do IOFC real da média das explorações em 

estudo estão apresentados nos Quadros 3 e 4, respetivamente. É de realçar que os valores 

de IOFC apresentados nos quadros podem não corresponder exatamente ao valor da 

subtração entre a receita e o custo alimentar, uma vez que, neste cálculo não se efetuaram 

arredondamentos, contudo na sua apresentação nos quadros, foram arredondados às 

centésimas, para se tornar de mais fácil leitura. 
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Quadro 3. IOFC Teórico da média das explorações em estudo. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3237 31,90 10,32 5,82 4,50 4,13 6,19 8,01 5,09 2,91 3,20 4,80 

abril 0,3209 31,56 10,13 5,57 4,56 4,05 6,08 8,07 4,86 3,20 3,23 4,84 

maio 0,3218 31,56 10,16 5,52 4,64 4,06 6,09 8,17 4,88 3,29 3,27 4,90 

junho 0,3224 30,73 9,91 5,56 4,35 3,96 5,95 7,73 4,80 2,93 3,09 4,64 

Média 0,3222 31,44 10,13 5,62 4,51 4,05 6,08 7,99 4,91 3,08 3,20 4,80 

Quadro 4. IOFC Real da média das explorações em estudo. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3237 30,96 10,02 5,82 4,20 4,01 6,01 7,77 5,09 2,67 3,11 4,66 

abril 0,3209 30,22 9,70 5,57 4,13 3,88 5,82 7,73 4,86 2,87 3,09 4,64 

maio 0,3218 30,34 9,76 5,52 4,24 3,90 5,86 7,87 4,88 2,99 3,15 4,72 

junho 0,3224 29,97 9,66 5,56 4,10 3,87 5,80 7,54 4,80 2,73 3,02 4,52 

Média 0,3222 30,37 9,78 5,62 4,17 3,91 5,87 7,73 4,91 2,82 3,09 4,64 
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No parâmetro leite, em termos de preço, é necessário evidenciar que as explorações 

em estudo se apresentavam em diferentes escalões de preço base, uma vez que estes variam 

com a quantidade de leite entregue. Na produção média de leite nota-se que existe uma 

diferença de aproximadamente 1 L entre o valor teórico (Quadro 3) e o real (Quadro 4).  

O custo alimentar, para as vacas em lactação foi de 5,62€ e para as vacas totais 

4,91€. O custo alimentar apresentou-se muito semelhante entre os meses, sendo o mês de 

março, o que apresentou maior custo alimentar. Eram esperadas variações mais acentuadas 

entre os diferentes meses, uma vez que a partir do mês de março instalou-se um ambiente 

de extrema volatilidade e oscilação no mercado das matérias-primas, principalmente para o 

bagaço de soja, devido a especulações sobre a produtividade na Argentina. Estas 

especulações fizeram com que o preço das matérias-primas, ricas em proteína, disparassem 

o que consequentemente fez com que os alimentos concentrados aumentassem de preço. 

Uma parte das explorações começou a utilizar silagem de erva a partir de abril, levando assim 

a uma redução do custo alimentar, uma vez que estas já possuíam uma fonte de proteína 

produzida na exploração, reduzindo-se o custo da aquisição de alimentos concentrados. 

Quando analisamos os dados para as vacas em lactação: 

o O IOFC teórico e o real, nas explorações em estudo, encontravam-se entre o 

limite inferior e o superior, estando mais próximos do limite inferior, ou seja, nas 

explorações em estudo, o custo alimentar representava quase 60% do valor da 

receita proveniente do leite ( ver Anexo I); 

o Em termos médios, o IOFC teórico foi de 4,51€, onde 57% das explorações em 

estudo se situam acima do valor médio; 

o O IOFC real apresentou um valor médio de 4,17€, em que apenas 43% das 

explorações apresentaram valor superior.  

Como sabemos, as explorações ainda possuem animais numa fase não lactante. 

Estes apresentam um custo alimentar, mas como não geram receita, possuem um efeito 

negativo no IOFC, reduzindo o valor deste.  
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Com base nos dados para as vacas totais: 

o O IOFC teórico e o real, encontravam-se, normalmente, abaixo do limite 

inferior, ou seja, na realidade as explorações necessitam de mais de 60% da 

receita para pagar o custo alimentar das vacas totais. Importa salientar que 

este valor não tem em consideração os animais em recria ( ver Anexo I);  

o O IOFC teórico foi de 3,08€, sendo que apenas 29% das explorações 

apresentaram um valor inferior; 

o O IOFC real situou-se abaixo de 2,82€, onde apenas 29% das explorações em 

estudo apresentaram um valor inferior.  

IOFC teórico Vs IOFC real: 

o Para as vacas em lactação, as explorações estavam a perder em média 

0,34€/vaca/dia. Supondo que possuem um efetivo lactante de 100 animais, as 

explorações estariam a perder em média mais ou menos 34€/dia; 

o  Para as vacas totais, verificou-se uma perda, em média, de 0,26€/vaca/dia. 

i.  Exploração A 

Em análise individual, relativamente à exploração A, os dados resumidos do IOFC 

teórico e do IOFC real estão apresentados no Quadro 5 e Quadro 6, respetivamente, que se 

encontram na página seguinte.  

 



Trabalho Experimental 

38 

Quadro 5. IOFC Teórico do efetivo da Exploração A. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3273 32,55 10,65 5,51 5,15 4,26 6,39 8,58 4,91 3,67 3,43 5,15 

abril 0,3161 31,34 9,91 5,61 4,29 3,96 5,94 8,01 5,03 2,98 3,20 4,80 

maio 0,3268 31,77 10,38 5,73 4,65 4,15 6,23 8,35 5,11 3,24 3,34 5,01 

junho 0,3265 30,24 9,87 5,50 4,38 3,95 5,92 8,00 4,93 3,07 3,20 4,80 

Média 0,3242 31,48 10,20 5,59 4,62 4,08 6,12 8,23 4,99 3,24 3,29 4,94 

Quadro 6. IOFC Real do efetivo da Exploração A. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3273 30,17 9,87 5,51 4,37 3,95 5,92 7,96 4,91 3,05 3,18 4,77 

abril 0,3161 29,59 9,35 5,61 3,74 3,74 5,61 7,56 5,03 2,54 3,02 4,54 

maio 0,3268 30,22 9,88 5,73 4,15 3,95 5,93 7,94 5,11 2,83 3,18 4,76 

junho 0,3265 28,7 9,37 5,50 3,88 3,75 5,62 7,59 4,93 2,66 3,04 4,55 

Média 0,3242 29,67 9,62 5,59 4,03 3,85 5,77 7,76 4,99 2,77 3,10 4,66 
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Ao considerarmos o parâmetro leite, em termos de preço, esta encontrava-se com um 

preço médio inferior ao preço base do seu escalão. Na produção média de leite nota-se que 

existe uma diferença de aproximadamente 1,8 L entre o valor teórico (Quadro 5) e o real 

(Quadro 6).  

O custo alimentar das vacas em lactação foi de, em média, aproximadamente 5,60€, valor 

este semelhante ao custo médio de todas as explorações em estudo. Para as vacas totais, 

este valor foi ligeiramente inferior, aproximadamente 5€, estando em média 0,10€ acima do 

valor médio das explorações. 

Quando observamos os dados para as vacas em lactação: 

o O IOFC teórico e o real, encontravam-se entre o limite inferior e o superior, 

estando mais perto do limite inferior, ou seja, o custo alimentar estava próximo 

dos 60% do valor da receita proveniente do leite ( ver Anexo B); 

o Em termos médios, o IOFC teórico foi de 4,62€, valor este aproximadamente, 

0,1€ mais elevado que a média das explorações. Há que realçar que do mês 

de março ao mês de abril, a descida do valor de IOFC foi mais acentuada 

quando comparada aos outros meses, uma vez que, em abril, devido à 

escassez de drêches, o arraçoamento sofreu muitas alterações e, com isso, os 

animais baixaram a produção; 

o O IOFC real apresentou um valor médio de 4,03€, 0,15€ a menos que a média 

das explorações, sendo o valor mais baixo verificado no mês de abril, uma vez 

que neste mês a % de animais cujo leite não foi comercializado foi superior aos 

restantes.  

Com base nos dados para as vacas totais: 

o Tanto o IOFC teórico como o real, apresentaram-se abaixo dos valores do 

limite inferior, com exceção do mês de março, que a nível teórico, apresentou 

um valor ligeiramente acima do limite inferior. Salvo esta exceção, em todos os 

meses para pagar a alimentação das vacas totais era necessário mais de 60% 

da receita mensal do leite ( ver Anexo B); 
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o O IOFC teórico foi de 3,24€, em média mais 0,15€ que o valor médio de todas 

as explorações em estudo.  

o O IOFC real situou-se abaixo dos 2,77€, menos 0,05€ que a média das 

explorações. Aqui não foram encontradas variações mensais tão acentuadas 

como no IOFC real das vacas em lactação, o que pode ser justificado pelo facto 

da % de animais não lactantes ser muito semelhante em todos os meses do 

estudo. 

Conclui-se que mesmo com o maior custo alimentar, o mês de maio, apresentou um 

valor de IOFC superior aos meses de abril e junho, mostrando que mesmo com um custo 

alimentar superior, é possível obter um maior retorno económico se os animais conseguirem 

compensar o custo em termos produtivos (produção de leite e/ou qualidade), estando de 

acordo com Buza et al. (2014), que concluíram que um maior custo alimentar resultou num 

maior IOFC.  

IOFC teórico Vs IOFC real: 

o Para as vacas em lactação, a exploração estava a perder aproximadamente 

0,6€/vaca/dia, supondo que possui um efetivo lactante de 100 animais, estaria a perder 

em média mais ou menos 60€/dia;  

o Para as vacas totais, estava a perder em média 0,47€/vaca/dia 

ii.  Exploração B 

Em análise individual, relativamente à exploração B, os dados resumidos do IOFC 

teórico e do IOFC real estão apresentados no Quadro 7 e no Quadro 8, respetivamente, que 

se encontram na página seguinte.  

.  
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Quadro 7. IOFC Teórico da Exploração B. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Rendimento 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3272 31,46 10,29 5,66 4,63 4,12 6,18 8,03 4,79 3,24 3,21 4,82 

abril 0,3211 31,9 10,24 6,19 4,05 4,10 6,15 8,66 5,51 3,15 3,47 5,20 

maio 0,3137 32,28 10,13 6,08 4,05 4,05 6,08 8,83 5,54 3,29 3,53 5,30 

junho 0,3186 30,49 9,71 6,00 3,72 3,89 5,83 7,92 5,25 2,67 3,17 4,75 

Média 0,3202 31,53 10,09 5,98 4,11 4,04 6,06 8,36 5,27 3,09 3,34 5,02 

Quadro 8: IOFC Real da Exploração B 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3272 30,9 10,11 5,66 4,45 4,04 6,07 7,89 4,79 3,10 3,16 4,73 

abril 0,3211 31,22 10,02 6,19 3,83 4,01 6,01 8,48 5,51 2,97 3,39 5,09 

maio 0,3137 32,27 10,12 6,08 4,04 4,05 6,07 8,83 5,54 3,29 3,53 5,30 

junho 0,3186 30,542 9,73 6,00 3,73 3,89 5,84 7,93 5,25 2,68 3,17 4,76 

Média 0,3202 31,23 10,00 5,98 4,02 4,00 6,00 8,28 5,27 3,01 3,31 4,97 

                                                             
2 No mês de junho, a produção de leite teórica é inferior à real, podendo ser explicado por alguma falha na leitura das produções de leite dos animais.  
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Quanto ao parâmetro leite, em termos de preço, esta exploração encontrava-se abaixo 

do preço base do seu escalão. A produção média de leite, apresentou valores muito 

semelhantes, existindo uma pequena diferença de aproximadamente 0,3 L entre o valor 

teórico (Quadro 7) e o real (Quadro 8), sendo que no mês de maio e junho a produção teórica 

e a real são muito semelhantes, o que nos pode indicar que a % de animais em que o leite é 

rejeitado foi quase nula. O mês de junho foi o que apresentou um valor mais baixo, podendo 

ser justificado pelo aumento da temperatura ambiente, o que conduziu a uma redução da IMS, 

uma vez que, os animais estavam a comer menos do que era previsto. 

O custo alimentar das vacas em lactação foi de, em média, aproximadamente de 6€, 

valor este 0,4€ superior ao custo médio de todas as explorações em estudo. Para as vacas 

totais foi de aproximadamente 5,3€, 0,4€ superior ao valor médio das explorações. É de 

salientar que o custo alimentar apresentou um aumento nos meses de abril, maio e junho 

comparativamente a março, uma vez que os concentrados aumentaram em média 10€ a ton, 

devido à instabilidade do mercado das matérias primas como referi anteriormente.Também 

no mês de abril, introduziu-se luzerna no arraçoamento, o que poderá ter encarecido o 

mesmo. Em junho a exploração introduziu a silagem de erva no arraçoamento e distribuiu 

alimento para um número de animais inferiores aos existentes (uma vez que se verificou um 

aumento de refugo na manjedoura), reduzindo o custo por animal.  

Quando observamos os dados para as vacas em lactação: 

o O IOFC teórico e o real, apresentaram-se próximos ou abaixo do limite inferior, 

assim o custo alimentar representava 60% ou mais da receita proveniente da 

venda do leite (ver Anexo C);  

o Em termos médios, o IOFC teórico foi de aproximadamente 4,10€, 0,4€ a 

menos do que a média das explorações. Os meses de maio e junho foram os 

que apresentaram valores mais baixos, derivado à diminuição do preço do leite, 

uma vez que, a exploração estava a ser penalizada no pagamento pelas 

descargas celulares acima das 300 000.  

o O IOFC real apresentou um valor médio de 4€, 0,17€ a menos que a média 

das explorações.  
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Com base nos dados para as vacas totais: 

o Tanto o IOFC teórico como o real, apresentaram-se abaixo dos valores do 

limite inferior, com exceção do IOFC teórico do mês de março, que foi 

ligeiramente acima do limite inferior ( ver Anexo C); 

o Tanto o IOFC teórico como o IOFC real apresentaram um valor médio de 3€, 

correspondendo ao mês de junho os valores mais baixos. Relativamente ao 

IOFC real, o mês de maio, foi o que apresentou um valor mais alto, podendo 

este ser justificado pela baixa % de animais não lactantes.  

IOFC teórico Vs IOFC real: 

o Para as vacas em lactação, a exploração estava a perder em média 

0,1€/vaca/dia. Supondo que possui um efetivo lactante de 100 animais, estaria 

a perder em média mais ou menos 10€/dia;  

o Para as vacas totais, a exploração estava a perder aproximadamente 

0,08€/vaca/dia. 

iii.  Exploração C 

Em análise individual, relativamente à exploração C, os dados resumidos do IOFC 

teórico e do IOFC real estão apresentados no Quadro 9 e Quadro 10, respetivamente, que se 

encontram na página seguinte 
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Quadro 9. IOFC Teórico da Exploração C. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3186 35,83 11,42 6,27 5,15 4,57 6,85 8,89 5,44 3,45 3,56 5,33 

abril 0,3181 35,10 11,17 6,34 4,83 4,47 6,70 8,68 5,46 3,22 3,47 5,21 

maio 0,3232 34,65 11,20 6,29 4,91 4,48 6,72 8,71 5,38 3,33 3,48 5,22 

junho 0,3232 33,94 10,97 6,24 4,73 4,39 6,58 8,40 5,30 3,09 3,36 5,04 

Média 0,3208 34,88 11,19 6,28 4,90 4,47 6,71 8,67 5,39 3,27 3,47 5,20 

Quadro 10. IOFC Real da Exploração C. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3186 34,80 11,09 6,27 4,82 4,43 6,65 8,63 5,43 3,20 3,45 5,18 

abril 0,3181 33,82 10,76 6,34 4,42 4,30 6,45 8,36 5,46 2,90 3,35 5,02 

maio 0,3232 33,74 10,90 6,29 4,62 4,36 6,54 8,48 5,38 3,10 3,39 5,09 

junho 0,3232 33,28 10,76 6,24 4,52 4,30 6,45 8,23 5,30 2,93 3,29 4,94 

Média 0,3208 33,91 10,88 6,28 4,59 4,35 6,53 8,43 5,39 3,03 3,37 5,06 



Trabalho Experimental 

45 

Quanto ao parâmetro leite, em termos de preço, a exploração encontrava-se com um 

preço médio inferior ao base do seu escalão, sendo que os meses de maio e junho 

apresentaram um valor acima do seu escalão, o que nos indica que em termos de qualidade, 

o leite foi superior ao leite standard. Sobre a produção média de leite, apresentou uma 

diferença de aproximadamente 1L entre o valor teórico (Quadro 9) e o real (Quadro 10), no 

mês de abril este valor foi superior (1,28L), uma vez que, se registou uma maior % de animais 

cujo o leite não foi comercializado, pois a exploração estava com um problema a nível de 

mamites.  

O custo alimentar das vacas em lactação foi, em média, de aproximadamente 6,3€, 

valor este, 0,7€ superior ao custo médio de todas as explorações em estudo. Para as vacas 

totais, foi de aproximadamente 5,4€, cerca de 0,5€ superior ao valor médio das explorações. 

Nos meses de março e abril, o alimento concentrado das vacas secas, apresentou um 

aumento no preço, de em média 45€/ton, contribuindo assim para um maior custo alimentar. 

A exploração comprava o alimento concentrado a um preço mais elevado, uma vez 

que, este passava por um revendedor até chegar ao produtor, enquanto que as restantes 

explorações compravam diretamente à fábrica de alimentos compostos.  

Quando observamos os dados para as vacas em lactação: 

o O IOFC teórico com o real, encontravamse acima do limite inferior, ou seja, a 

exploração possuia um custo alimentar inferior a 60% do receita proveniente 

do leite ( ver Anexo D);  

o Em termos médios, o IOFC teórico foi de aproximadamente 4,90€, mais 0,4€ 

que a média das explorações. O mês de março apresentou o valor de IOFC 

superior, podendo-se assim concluir que a instabilidade do mercado das 

matérias-primas surtiram um efeito mais proeminente nos meses seguintes;  

o O IOFC real apresentou um valor médio de 4,60€, 0,43€ acima do valor 

médio das explorações. A partir do mês de maio, a exploração introduziu a 

silagem de erva e mesmo utilizando um alimento concentrado de preço mais 

elevado (em média mais 14€/ton do que em abril), o custo alimentar apresentou 

um valor inferior ao de abril. Assim pode-se concluir que a utilização de um 
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alimento concentrado de preço superior, nem sempre se manifesta num maior 

custo alimentar.  

Com base nos dados para as vacas totais: 

o Tanto o IOFC teórico como o real, apresentaram-se sempre abaixo dos valores 

do limite inferior, concluindo-se que o custo alimentar representa mais de 60% 

da receita proveniente do leite ( ver Anexo D); 

o O IOFC teórico apresentou um valor médio de 3,27€, aproximadamente 0,2€ a 

mais que a média das explorações;  

o No  IOFC real, o valor médio foi de 3€, mais 0,18€ do que a média das 

explorações. Aqui notou-se que existiu também uma grande oscilação entre o 

mês de março e abril, já tendo sido referido anteriormente o problema de 

mamites que surgiu. A exploração apresentou em todos os meses a mesma % 

de animais lactantes e não lactantes, o que nos indica que em termos 

reprodutivos possuia os partos bem distribuidos ao longo do tempo.  

IOFC teórico Vs IOFC real: 

o Para as vacas em lactação, a exploração estava a perder em média 

0,3€/vaca/dia e, supondo que possui um efetivo lactante de 100 animais, 

estaria a perder em média mais ou menos 30€/dia; 

o Para as vacas totais estava a perder em média 0,25€/vaca/dia.  

iv. Exploração D 

Em análise individual, relativamente à exploração D, os dados resumidos do IOFC 

teórico e do IOFC real da exploração estão apresentados no Quadro 11 e Quadro 12, 

respetivamente, que se encontram na página seguinte.



Trabalho Experimental 

47 

Quadro 11. IOFC Teórico da Exploração D. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3215 32,39 10,41 6,22 4,20 4,17 6,25 7,77 5,24 2,53 3,11 4,66 

abril 0,319 31,93 10,19 5,21 4,98 4,07 6,11 7,62 4,49 3,13 3,05 4,57 

maio 0,3217 31,13 10,01 4,85 5,16 4,01 6,01 7,63 4,32 3,31 3,05 4,58 

junho 0,3197 28,9 9,24 5,06 4,18 3,70 5,54 6,92 4,40 2,52 2,77 4,15 

Média 0,3205 31,09 9,96 5,33 4,63 3,99 5,98 7,48 4,61 2,87 2,99 4,49 

Quadro 12. IOFC Real da Exploração D. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3215 31,29 10,06 6,22 3,84 4,02 6,04 7,51 5,24 2,27 3,00 4,50 

abril 0,319 29,77 9,50 5,21 4,29 3,80 5,70 7,10 4,49 2,61 2,84 4,26 

maio 0,3217 29,08 9,36 4,85 4,50 3,74 5,61 7,13 4,32 2,81 2,85 4,28 

junho 0,3197 26,77 8,56 5,06 3,50 3,42 5,14 6,41 4,40 2,01 2,56 3,84 

Média 0,3205 29,23 9,37 5,33 4,03 3,75 5,62 7,04 4,61 2,42 2,81 4,22 
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No parâmetro leite, em termos de preço, a exploração encontrava-se com um preço 

médio inferior ao base do seu escalão, o que nos indica que em termos de qualidade, o leite 

estava abaixo do leite standard. A produção média de leite, apresentou uma diferença de 

aproximadamente 1,90L entre o valor teórico (Quadro 11) e o real (Quadro 12), sendo que 

nos meses de abril e junho este valor é superior. No mês de junho é importante realçar que 

realizavam 3 ordenhas/dia, passando a 2 ordenhas/dia no mês de junho. 

O custo alimentar das vacas em lactação foi em média, aproximadamente, 5,3€, valor 

este, 0,3€ inferior ao custo médio das explorações. Para as vacas totais, foi de 

aproximadamente 4,6€, sendo 0,3€ inferior ao valor médio das explorações. O mês de março 

apresentou um maior custo alimentar, sendo que em termos de gastos em alimento 

concentrado foi o mais baixo comparativamente aos restantes meses, o que nos permite 

concluir que o maior custo alimentar deste mês, não foi explicado pelo preço do alimento 

concentrado, mas sim, possivelmente, pela utilização de luzerna. No mês de abril, a silagem 

de erva entrou no arraçoamento, o que levou a uma redução do custo alimentar. 

Quando observamos os dados para as vacas em lactação: 

o O IOFC teórico como o IOFC real, situaram-se acima do limite inferior, com 

exceção do mês de março, que se encontra abaixo (IOFC real) ou muito 

próximo (IOFC teórico) do limite inferior, ou seja, no mês de março o custo 

alimentar representava 60% ou mais do rendimento (ver Anexo E); 

o O IOFC teórico foi de aproximadamente 4,60€, ou seja, mais 0,1€ do que a 

média das explorações. Conseguiu-se perceber que os meses de março e 

junho foram os que apresentaram um menor IOFC, sendo justificado pelo 

aumento do custo alimentar e redução da produção, respetivamente.  

o O IOFC real apresentou um valor médio de 4€, 0,15€ a menos quando 

comparando com a média das explorações.  

Com base nos dados para as vacas totais: 

o Contrariamente às explorações já descritas, nesta verificou-se que existiram 

algumas diferenças entre o IOFC teórico e o IOFC real. O IOFC real 

apresentou-se sempre abaixo do limite inferior, ou seja mais de 60% da receita 
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para cobrir o custo alimentar. Já o IOFC teórico, nos meses de abril e maio 

situou-se acima do limite inferior, ou seja, nestes 2 meses a exploração possuia 

um custo alimentar inferior a 60% da receita ( ver Anexo E).  

o O IOFC teórico apresentou um valor médio de 2,90€, aproximadamente 0,2€ a 

menos que a média das explorações;  

o No IOFC real, o valor médio foi de aproximadamente 2,40€, menos 0,42€ que 

a média das explorações. 

IOFC teórico Vs IOFC real: 

o Para as vacas em lactação, a exploração estava a perder em média 

0,6€/vaca/dia e, supondo que possui um efetivo lactante de 100 animais, 

estaria a perder em média mais ou menos 60€/dia; 

o Para as vacas totais estava a perder em média, aproximadamente 

0,45€/vaca/dia.  

v.  Exploração E 

Em análise individual, relativamente à exploração E, os dados resumidos do IOFC 

teórico e do IOFC real estão apresentados no Quadro 13 e Quadro 14, respetivamente, que 

se encontram na página seguinte. 
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Quadro 13. IOFC Teórico da Exploração E. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3236 29,56 9,57 4,97 4,60 3,83 5,74 7,54 4,29 3,25 3,02 4,53 

abril 0,325 29,81 9,69 5,02 4,67 3,88 5,81 7,72 4,32 3,40 3,09 4,63 

maio 0,3203 28,7 9,19 4,94 4,25 3,68 5,52 7,51 4,32 3,19 3,00 4,51 

junho 0,3203 29,6 9,48 5,07 4,41 3,79 5,69 7,27 4,26 3,01 2,91 4,36 

Média 0,3223 29,42 9,48 5,00 4,48 3,79 5,69 7,51 4,30 3,21 3,01 4,51 

Quadro 14. IOFC Real da Exploração E. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3236 28,50 9,22 4,97 4,25 3,69 5,53 7,27 4,29 2,98 2,91 4,36 

abril 0,325 28,63 9,30 5,02 4,29 3,72 5,58 7,42 4,32 3,09 2,97 4,45 

maio 0,3203 28,69 9,19 4,94 4,25 3,68 5,51 7,51 4,32 3,19 3,00 4,51 

junho 0,3203 29,05 9,30 5,07 4,23 3,72 5,58 7,14 4,26 2,88 2,86 4,28 

Média 0,3223 28,72 9,26 5,00 4,25 3,70 5,55 7,33 4,30 3,03 2,93 4,40 
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No parâmetro leite, em termos de preço, esta exploração encontrava-se com um preço 

médio muito próximo do base do seu escalão, o que nos indica que a exploração em termos 

de qualidade estava perto do leite standard. A produção média de leite apresentou uma 

diferença de aproximadamente 0,7L entre o valor teórico (Quadro 13) e o real (Quadro 14), 

sendo esta diferença superior nos meses de março e abril. 

O custo alimentar das vacas em lactação foi em média 5€, aproximadamente, 0,6€ 

inferior ao custo médio de todas as explorações. Para as vacas totais, foi de 4,3€, sendo 

também 0,6€ inferior ao valor médio das explorações.  

Entre os diferentes meses, o custo alimentar foi muito semelhante, pelo que a 

instabilidade existente no mercado das matérias-primas não se fez sentir nesta exploração, 

de modo tão evidente como em algumas explorações do estudo. Como utilizaram silagem de 

erva de boa qualidade durante todo o estudo, o arraçoamento foi sempre muito semelhante 

entre os diferentes meses, o que poderá ser a justificação para que o custo alimentar se 

mantivesse uniforme. Como as fontes ricas em proteína são as que possuem um maior preço, 

e a exploração já possuía uma excelente fonte de proteína, isso permitiu-lhe reduzir o custo 

gasto com alimento concentrado. 

Verificou-se que o custo alimentar médio desta exploração foi o mais baixo de todo o 

estudo, sendo justificado pela utilização de silagem de erva de elevada qualidade, o que esta 

de acordo com Snyder (2011), que constatou que quando se utiliza forragem de melhor 

qualidade consegue-se reduzir os custos e manter a produção de leite, principalmente em 

épocas de instabilidade dos preços das matérias-primas.  

Quando observamos os dados para as vacas em lactação: 

o O IOFC teórico e o real, situaram-se acima do limite inferior, ou seja, a 

exploração utilizava menos de 60% da receita para pagar a alimentação das 

vacas em lactação. De realçar que no IOFC teórico existiu uma diferença 

acentuada de abril para maio, contudo o mesmo não se verificou no IOFC real 

( ver Anexo F);  

o Em termos médios, o IOFC teórico foi de aproximadamente 4,48€, ou seja, 

0,03€ abaixo da média das explorações; 
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o O IOFC real apresentou um valor médio de 4,25€, mais 0,08€ quando 

comparando com a média das explorações. Aqui conseguimos perceber que 

os valores dos diferentes meses são muito idênticos, pelo que se entende, que 

ao longo dos meses, a % de animais dos quais o leite não é comercializado foi 

semelhante.  

Com base nos dados para as vacas totais: 

o Tanto o IOFC teórico como o real apresentaram-se sempre acima do limite 

inferior, ou seja, esta exploração conseguia pagar todos os custos de 

alimentação, excluindo a recria, com menos de 60% da receita do leite  ( ver 

Anexo F); 

o O IOFC teórico apresentou um valor médio de 3,21€, aproximadamente 0,15€ 

a mais que a média das explorações. O mês de junho foi o que mostrou o 

menor valor de IOFC, podendo ser justificado pela maior % de animais não 

lacantes neste mês comparativamamente aos restantes meses; 

o Quanto ao  IOFC real, o valor médio foi de aproximadamente 3,03€, mais 0,21€ 

do que a média das explorações;  

IOFC teórico Vs IOFC real: 

o Para as vacas em lactação, estava a perder em média 0,23€/vaca/dia;  

supondo que possui um efetivo lactante de 100 animais, estaria a perder em 

média mais ou menos 23€/dia;  

o Para as vacas totais, estava a perder em média aproximadamente 

0,18€/vaca/dia.  

vi. Exploração F 

Em análise individual, relativamente à exploração F, os dados resumidos do IOFC 

teórico e do IOFC real estão apresentados no Quadro 15 e Quadro 16, respetivamente, que 

se encontram na página seguinte.
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Quadro 15. IOFC Teórico da exploração F. 

Quadro 16. IOFC Real da Exploração F. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3209 29,34 9,42 5,39 4,03 3,77 5,65 7,56 4,86 2,71 3,03 4,54 

abril 0,3218 29,65 9,54 5,44 4,10 3,82 5,72 8,18 5,06 3,12 3,27 4,91 

maio 0,3231 29,67 9,59 5,57 4,02 3,83 5,75 8,24 5,23 3,01 3,30 4,94 

junho 0,3254 30,52 9,93 5,81 4,13 3,97 5,96 8,29 5,30 2,99 3,32 4,97 

Média 0,3228 29,80 9,62 5,55 4,07 3,85 5,77 8,07 5,11 2,96 3,23 4,84 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3209 30,38 9,75 5,39 4,36 3,90 5,85 7,83 4,86 2,98 3,13 4,70 

abril 0,3218 29,96 9,64 5,45 4,20 3,86 5,78 8,27 5,06 3,21 3,31 4,96 

maio 0,3231 30,62 9,89 5,57 4,33 3,96 5,94 8,50 5,23 3,27 3,40 5,10 

junho 0,3254 30,96 10,07 5,81 4,27 4,03 6,04 8,41 5,30 3,11 3,36 5,05 

Média 0,3228 30,48 9,84 5,55 4,29 3,94 5,90 8,25 5,11 3,14 3,30 4,95 
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No parâmetro leite, em termos de preço, esta exploração apresentou-se superior ao 

base do seu escalão, o que nos indica que em termos de qualidade, o leite produzido foi 

superior ao leite standard. A produção média de leite, apresentou uma diferença de 

aproximadamente 0,7L entre o valor teórico (Quadro 15) e o real (Quadro 16). Os meses de 

março e maio, foram os que apresentaram uma maior diferença entre o valor teórico e o real 

(1L), o que se explica pela maior % de animais cujo leite não era comercializado, 

comparativamente aos restantes meses em estudo. 

O custo alimentar, das vacas em lactação foi em média 5,55€, valor este 0,07€ inferior 

ao custo médio de todas as explorações em estudo. Para as vacas totais, este valor foi de 

5,11€, 0,2€ superior ao valor médio das explorações. Os meses de março e junho foram os 

que apresentaram o valor inferior e o superior, respetivamente. Em março, o concentrado 

apresentava o valor mais baixo de todo o período de estudo, podendo assim justificar-se o 

menor custo alimentar, salientando ainda que o arraçoamento de abril e março eram muito 

semelhantes. Em maio e junho, o alimento concentrado tinha o mesmo custo e fornecido na 

mesma quantidade aos animais, diferindo somente a quantidade de silagem de erva fornecida 

aos animais, que aumentou em junho. É importante referir que a exploração estava a valorizar 

o preço da silagem de erva, uma vez que esta foi maioritariamente comprada ao exterior. 

Assim, percebemos que o mês de junho apresentou um maior custo alimentar, devido ao 

aumento na quantidade de silagem de erva fornecida aos animais.  

Ao analisar os dados para as vacas em lactação: 

o O IOFC teórico e o real da exploração, situaram-se acima do limite inferior, ou 

seja, a exploração utilizava menos que 60% da receita para pagar a 

alimentação das vacas em lactação. O IOFC real ao longo dos meses em 

estudo estava a melhorar, o que significa que a exploração estava a conseguir 

equilibrar o custo alimentar com a produção de leite existente ( ver Anexo G); 

o Em termos médios, o IOFC teórico foi de aproximadamente 4,29€, ou seja, 

aproximadamente menos 0,22€ do que a média das explorações. O menor 

valor manifestou-se no mês de abril, podendo ser devido à baixa produção de 

leite existente neste mês comparativamente aos restantes meses e também 

devido ao preço por litro de leite ser um dos mais baixos da exploração; 
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o O IOFC real apresentou um valor médio de 4,07€, 0,1€ a menos quando 

comparando com a média das explorações. 

Com base nos dados para as vacas totais: 

o Verificou-se que tanto o IOFC teórico como o IOFC real apresentam-se sempre 

abaixo do limite inferior, ou seja, a exploração necessitava  de mais de 60% da 

receita para pagar todos os custos de alimentação, com exceção da recria ( ver 

Anexo G); 

o O IOFC teórico apresentou um valor médio de aproximadamente 3,14€, 0,06€ 

a mais que a média das explorações; 

o No  IOFC real, o valor médio foi de aproximadamente 3€, mais 0,14€ que a 

média das explorações;  

o O mês de março, tanto para IOFC teórico como para o real, apresentou um 

valor muito distinto dos restante, podendo ser justificado pelo facto de que, 

neste mês, a % de vacas em lactação ser menos 5% comparativamente aos 

restantes meses.  

IOFC teórico Vs IOFC real: 

o Para as vacas em lactação, estarva a perder em média 0,22€/vaca/dia e 

supondo, que possui um efetivo lactante de 100 animais, estaria a perder em 

média mais ou menos 22€/dia; 

o Para as vacas totais, estava a perder em média aproximadamente 

0,18€/vaca/dia.  

vii. Exploração G  

Em análise individual, relativamente à exploração F, os dados resumidos do IOFC teórico e 

do IOFC real estão apresentados no Quadro 17 e no Quadro 18, respetivamente, que se 

encontram na página seguinte.  
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Quadro 17. IOFC Teórico da Exploração G. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3267 31,10 10,16 6,71 3,45 4,06 6,10 7,40 6,13 1,27 2,96 4,44 

abril 0,3255 30,88 10,05 5,17 4,88 4,02 6,03 7,50 4,18 3,32 3,00 4,50 

maio 0,3238 31,8 10,30 5,17 5,12 4,12 6,18 7,69 4,25 3,44 3,07 4,61 

junho 0,3231 30,99 10,01 5,26 4,75 4,01 6,01 7,20 4,19 3,01 2,88 4,32 

Média 0,3248 31,19 10,13 5,58 4,55 4,05 6,08 7,45 4,69 2,76 2,98 4,47 

Quadro 18. IOFC Real da Exploração G. 

Mês 

Leite Vacas em lactação Vacas totais 

Preço 
(€/L) 

Produção 
(L/d) 

Receita 
(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking Receita 

(€/vaca/d) 

Custo do 
alimento 

(€/vaca/d) 
IOFC 

Limites 
benchmarking 

Inferior Superior Inferior Superior 

março 0,3267 31,703 10,36 6,71 3,65 4,14 6,21 7,54 6,13 1,41 3,02 4,53 

abril 0,3255 28,85 9,39 5,17 4,22 3,76 5,63 7,01 4,18 2,82 2,80 4,20 

maio 0,3238 28,73 9,30 5,17 4,13 3,72 5,58 6,94 4,25 2,70 2,78 4,17 

junho 0,3231 30,93 9,99 5,26 4,73 4,00 6,00 7,18 4,19 3,00 2,87 4,31 

Média 0,3248 30,05 9,76 5,58 4,18 3,90 5,86 7,17 4,69 2,48 2,87 4,30 

                                                             
3 Na recolha dos dados do mês de março, a produção real foi superior à teórica, o que não será verdade. A má leitura de pedómetros e, consequentemente, a 
identificação incorreta dos animais na sala de ordenha, pode ter resultado em produções incorretas, levando assim a uma produção teórica incorreta.  
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No parâmetro leite, em termos de preço, a exploração encontrava-se com um preço médio 

próximo do base do seu escalão, o que nos indica que a exploração em termos de qualidade 

estava perto do leite standard. Na produção de leite, notou-se uma diferença de 

aproximadamente 1,14L entre o valor teórico (Quadro 17) e o real (Quadro 18), sendo que os 

valores do mês de março podem estar a falsear os dados. A % animais cujo leite não foi 

comercializado apresentou-se superior nos meses de abril e maio.  

O custo alimentar das vacas em lactação foi em média 5,58€, valor este próximo do 

custo médio de todas as explorações em estudo. Para as vacas totais, foi de 

aproximadamente 4,7€, estando 0,2€ a baixo do que o valor médio das explorações.  

Contrariamente à maioria das explorações em estudo, o mês de março apresentou um 

custo alimentar (vacas em lactação e vacas totais) muito superior aos restantes meses: 

o Em março estariam a distribuir alimento para mais 5% do efetivo de cada 

parque, o que não acontece nos restantes meses.  

o A % de animais em lactação foi semelhante nos 4 meses, podendo existir 

variações de 2-3%, o que não justifica a discrepância que existe do mês de 

março para os restantes; 

o O arraçoamento era igual ao de abril, sendo de realçar que os alimentos 

concentrados de abril foram em média mais caros, 10€/ton.  

Como não foi possível encontrar uma justificação para a discrepância existente entre os dados 

de março e os restantes meses, equaciona-se a possibilidade de ter sido má comunicação 

entre mim e a exploração e/ou fornecimento de dados incorretos.  

Quando observamos os dados para as vacas em lactação: 

o Tanto o IOFC teórico com o IOFC real da exploração, situaram-se acima do 

limite inferior, com exceção do mês de março, ou seja, nos restantes meses a 

exploração utilizava menos de 60% da receita para pagar a alimentação das 

vacas em lactação ( ver Anexo H); 

o Em termos médios, o IOFC teórico foi de aproximadamente 4,55€, ou seja, 

mais 0,04€ do que a média das explorações; 
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o O IOFC real apresentou um valor médio de 4,18€, valor este idêntico à média 

das explorações.  

Com base nos dados para as vacas totais: 

o No caso do IOFC teórico, a exploração, a partir de março, apresentou-se 

sempre entre o limite superior e o inferior, o que nos indica que necessitaria de 

menos de 60% da receita para pagar os custos alimentares do efetivo, contudo 

a nível do IOFC real, entende-se era necessário 60% ou mais da receita 

proveniente do leite para pagar os custos com a alimentação (ver Anexo H); 

o O IOFC teórico apresentou um valor médio de 2,76€, aproximadamente, 0,32€ 

a menos do que a média das explorações;  

o No  IOFC real, o valor médio foi de aproximadamente 2,48€, menos 0,34€ que 

a média das explorações;  

Verificou-se que a exploração apresentou valores muito baixos comparativamente às 

restantes, sendo de relembrar que os dados do mês de março, poderiam não representar 

exatamente a realidade da exploração e estarem a contribuir de modo negativo para as 

médias da exploração.  

IOFC teórico Vs IOFC real: 

o Para as vacas em lactação, a exploração estava a perder em média quase 0,4€ 

por vaca/dia e, supondo que possui um efetivo lactante de 100 animais, estaria 

a perder em média mais ou menos 40€/dia;  

o Para as vacas totais estava a perder em média aproximadamente 

0,30€/vaca/dia; 

7.2.2. IOFC com produção de leite corrigida (ECM) 

Neste ponto, pretendeu-se comparar as diferentes explorações e, para isso, é 

necessário relembrar que a produção de leite foi corrigida para ECM, ou seja, os valores de 

IOFC que se apresentam nos gráficos, não são os reais, uma vez que, a produção de leite foi 
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corrigida para 3,3%TP e 4%TB, sendo com isso o preço por litro de leite diferente do real. Ao 

corrigir o leite, garantimos que não estamos a valorizar nenhuma exploração, uma vez que 

estas estão em igual nível em termos de pagamento4. 

Na Figura 1, analisamos o IOFC teórico das vacas em lactação, constatando-se que 4 

das 7 explorações analisadas apresentam o maior IOFC em março, o que vai contra a média 

das 7 explorações. Como já referido anteriormente, devido a má comunicação ou 

fornecimento de dados incorretos, a exploração G apresentou um valor muito baixo no mês 

de março, valor este não real, podendo este valor estar a alterar a apresentação do valor 

médio do mês de março. Especula-se que o IOFC da exploração G seria um valor superior, 

semelhante ao das restantes explorações, podendo assim março apresentar-se como o mês 

com valor superior ou muito semelhante a abril. Analisando de uma perspetiva diferente, as 

explorações que apresentaram menor IOFC em março, foram as que registaram no mês de 

abril maior valor, tanto a exploração D como a E, começaram a utilizar silagem de erva em 

abril. Em termos médios abril e maio apresentaram valores muito semelhantes entre eles, 

mesmo tendo se verificado que 5 das 7 explorações em estudo apresentaram um aumento 

no IOFC de abril para maio. Junho foi o mês que apresentou o menor valor de IOFC dos 4 

meses em estudo, podendo ser justificado pela diminuição da produção de leite. 

 

 

                                                             
4 As explorações situam-se em escalões de produção diferente, ou seja, o preço base de cada um é diferente. A 
este preço base foi lhe adicionado o bónus de qualidade perante os parâmetros do leite por ECM.  

Figura 1: IOFC Teórico das vacas em lactação de todas as explorações. 
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Na Figura 2, relativa ao IOFC real, em contraste com a Figura 1, em termos médios, 

entre março e maio os valores foram muito semelhantes, o que nos pode levar a pensar que 

em termos globais a instabilidade do mercado das matérias-primas a partir de março, não se 

fez sentir de modo tão intenso sobre a média das exploração, como o relatado aquando da 

análise individual de cada exploração. De realçar que a exploração E foi a que se mostrou 

mais consistente em todo o estudo. Por sua vez, a exploração G foi a que apresentou o maior 

valor de IOFC no mês de junho, ao contrário das restantes. A exploração C e a E foram as 

únicas que se mantiveram sempre acima da média das explorações.  

A partir de agora começamos a analisar o IOFC das vacas totais, ou seja, das vacas 

em lactação, vacas secas e novilhas gestantes próximas da data prevista para o parto.  

Na Figura 3 realça-se o IOFC teórico. Neste caso, os meses de março e junho foram 

os que apresentaram menor valor em termos médios. Onde se verifica maior instabilidade nos 

diferentes meses é na exploração D e na G. Como se verificou no IOFC teórico das vacas em 

lactação (Figura 1), também aqui os meses de abril e maio foram os que apresentaram valores 

mais altos de IOFC. 

Figura 2: IOFC Real das vacas em lactação de todas as explorações 
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Na Figura 4, observando-se o IOFC real das vacas totais, verificou-se que as 

explorações B e E foram as únicas que apresentaram, em todos os meses, valor superior à 

média. Em termos de estabilidade entre os meses em estudo, a exploração A e também a C, 

foram as que conseguiram manter-se mais estáveis. Como também já foi possível observar-

se na Figura 2, a exploração G foi a única que mostrou uma tendência de aumento de mês 

para mês. Observando a média das explorações, conclui-se que até maio sentia-se um leve 

aumento no valor de IOFC, tendo este diminuído em junho, podendo estar influenciado pela 

menor produção de leite e maior custo alimentar (comparativamente a abril e março).  

 Figura 4:IOFC Real das vacas totais de todas as explorações. 

 

Figura 3:IOFC Teórico das vacas totais de todas as explorações. 
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7.3. Relação entre a EA e o IOFC 

Na Figura 5 apresenta-se a relação entre a EA e o IOFC teórico das vacas em lactação. 

Como pudemos verificar, não existe uma relação bem definida entre a EA e o IOFC. Por vezes 

o aumento da EA originou um maior IOFC, contudo também surgiram valores contrários, onde 

EA baixa originou IOFC alto, o que está de acordo com Ishler (2014) e Ondarza et al. (2017)  

É ainda importante salientar que, com base na Figura 5, conseguimos perceber que a 

o maior número de observações com EA superior a 1,5 correspondeu a valores de IOFC iguais 

ou superiores a 4,10€, ou seja, com o aumento do IOFC, as observações de EA superior a 

1,5 aumentam. 

 

 

Figura 5: Relação entre a EA e o IOFC. 
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8. Considerações finais  

A instabilidade que se sente atualmente no mercado do leite e no das matérias-primas, 

apresenta-se como um entrave à sustentabilidade/rentabilidade das explorações atuais, uma 

vez que, nas explorações da beira litoral o custo alimentar das vacas em produção (superior 

a 5,50€) consome mais de 50% da receita proveniente do pagamento do leite e, se incluirmos 

os animais em período não lactante (aproximadamente 5€) esta percentagem é superior a 

60%.  

Para pôr em prática estratégias para melhoria da eficiência e com isso aumentar a 

rentabilidade da exploração, é necessário, cada vez mais, o conhecimento da EA, uma vez 

que esta indica-nos se os animais estão ou não a utilizar a dieta de acordo com as 

expectativas. No estudo concluiu-se que as explorações se apresentavam dentro do padrão 

da EA, podendo esta traduzir-se ou não, em maior rentabilidade para a exploração. De todas 

as explorações, a C foi a que mais se destacou, uma vez que foi a que apresentou uma EA 

mais consistente e com os maiores valores observados durante o estudo, tendo esta uma EA 

média de 1,66 com 175 DEL.  

É nossa convicção que as explorações ainda conseguiriam melhores resultados de 

EA, caso produzissem forragens de elevada qualidade; na zona da Beira Litoral, a produção 

de silagem de milho está bem desenvolvida, contudo o mesmo ainda não se verifica na 

silagem de erva, onde ainda são poucas as explorações que a produzem com elevada 

qualidade. A exploração E é um bom exemplo da utilização de silagens de boa qualidade, 

onde se registou uma EA média de 1,55 com 206 DEL.  

As forragens de melhor qualidade, a nível do IOFC promovem uma maior rentabilidade 

e/ou maior consistência a nível de custo alimentar ao longo dos meses, não se sentindo tanto 

a influência da instabilidade do mercado das matérias primas. Na exploração E verificou-se 

que, utilizando silagem de erva de excelente qualidade se conseguiu manter o custo alimentar 

constante, reduzindo os custos com o alimento concentrado.  

No geral das explorações, a introdução da silagem de erva no arraçoamento levou a 

melhores valores de IOFC.  
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As explorações da Beira Litoral, neste estudo, apresentaram: 

o IOFC teórico das vacas em lactação: 4,51€/vaca/dia; 

o IOFC teórico das vacas totais: 3,08€/vaca/dia; 

o IOFC real das vacas em lactação: 4,17€/vaca/dia; 

o IOFC real das vacas totais:2,82€/vaca/dia. 

A análise dos resultados permite concluir que as explorações estariam a perder em 

média 1 L de leite/ vaca/ dia, sendo a principal razão, os problemas de mamites; assim, para 

combater essa perda, as explorações deveriam procurar tratamentos preventivos (vacina, 

bolus, entre outros) de modo a reduzirem uma das causas de perda de rendimentos para a 

exploração. Em termos médios, entre o IOFC teórico e IOFC real, tanto para as vacas em 

lactação, como para as vacas totais, verificou-se uma diferença na ordem dos 0,3€/ vaca/ dia, 

sendo esta agravada quando quantificamos a perda pelo efetivo, assumindo-se assim de 

extrema importância para a rentabilidade de uma exploração, principalmente na fase atual 

que o sector do leite está a ultrapassar  

Percebeu-se que a maior ou menor percentagem de animais em fase não lactante num 

efetivo, manifesta-se no IOFC das vacas totais, sendo por isso aconselhado o planeamento 

dos partos o mais uniformemente possível durante o ano, porque a maior percentagem de 

animais não lactantes origina um menor IOFC, ou seja, menos dinheiro disponível para pagar 

as restantes despesas, tornando assim ainda mais difícil a gestão financeira da exploração.  

Com o IOFC, conseguimos perceber se o custo alimentar está alinhado com a 

produção de leite atual e se as estratégias de maneio alimentar aplicadas estão ou não a ser 

bem-sucedidas. Verificou-se em algumas explorações, que o custo alimentar superior originou 

um maior IOFC, levando a concluir que se os animais conseguirem atingir este custo em 

termos produtivos (produção de leite e/ou qualidade), a exploração possui um maior retorno 

económico. Em algumas explorações a utilização de luzerna encareceu o arraçoamento, uma 

vez que se trata de uma fonte proteica de boa qualidade, mas de preço elevado.  

Como a alimentação acarreta o maior custo para uma exploração, é de extrema 

importância adquirir as matérias-primas a preço mais baixo, podendo as explorações unirem-
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se, de modo, a possuírem maior poder de negociação, uma vez que, devido à sua dimensão, 

estas não possuem o poder de negociação, inflacionando assim o custo alimentar e por 

consequência, reduzindo o seu IOFC. Outra forma de reduzir os custos de uma exploração 

passa por utilizar no arraçoamento o máximo de matérias-primas produzidas pela mesma. 

Como referido nos resultados, a exploração C adquiria o alimento composto a um 

preço superior, uma vez que este é duplamente revendido, aumentando o custo alimentar em 

0,5€, quando comparado com as restantes explorações em estudo. Caso adquirisse o 

alimento composto diretamente ao primeiro revendedor, o IOFC seria maior. De realçar que 

mesmo com o custo alimentar superior, a exploração C foi a que apresentou os melhores 

valores de IOFC em estudo.  

De modo a podermos comparar as diferentes explorações, corrigiu-se produção de 

leite para ECM, verificando-se que a exploração G foi a única que no IOFC real das vacas em 

lactação e no IOFC real das vacas totais, apresentou sempre uma tendência de aumento do 

valor de IOFC de mês para mês. A exploração C e a E foram as que se apresentaram mais 

constantes em todos os meses e mais próximas ou superiores aos valores médios.  

Os dados obtidos neste trabalho, não demonstraram a existência de uma relação entre 

a EA e o IOFC, sendo que por vezes o aumento da EA originou um maior IOFC, contudo 

também surgiram valores contrários, onde a EA baixa originou IOFC altos. 
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10. Anexos 

Anexo A – Inquérito aplicado nas explorações 

Inquérito 

Exploração:  Data:  

Email:  Contacto:  

 

1. Aspetos gerais:  

a. Nº de animais total:  

b. Raça dos animais  

c. Tipo de ordenha e quantos pontos:  

d. Nº de ordenhas/dia: 

e. Taxa de substituição:  

f. Taxa de mortalidade (vitelas + novilhas):  

g. Grupos de lactação:  

2.  

i.  

ii.  

iii.  

iv.  

b. Nº de parques:  

c. Nº de cubículos por parque: 

d. Nº de cornadis:  

e. Material de cama:  
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f. Condições da cama:  

g. Nº de unifeed por dia: 

h. Quando se realiza a distribuição do unifeed: 

i. Fornece ração só no TMR: 

i. Sim  

ii. Não 

1. Onde (ex robô):                

2. Quantidade/vaca: 

3. Problemas metabólicos visíveis:  

4. Preço pago por litro de leite:  

5. Nº médio de IA:  

6. Dias em aberto:  

7. Media de dias em leite da exploração e por grupo:  

a.   

b.  

c.  

d.  

e.  

8. Nº de vacas em lactação por grupos: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

9. Nº de vacas secas: 
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10. Nº de vacas em pré parto: 

11. Quantidade de leite vendido (litros):  

12. Quantidade de leite produzido por grupo:  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

13. Leite não vendido:  

a. Quantos animais:  

b. De que parque são os animais:  

c. Quantidade de leite não vendido por dia: 

14. Vitelos: 

a. Divididos em quantos grupos: 

i.  

ii.  

iii.  

iv.  

b. Quantos vitelos por grupos: 

i.  

ii.  

iii.  

iv.  

c. Como são alimentados os vitelos (baldes, baldes com tetina, sistema 

automático):   
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d. Quantidade de leite fornecida por grupo: 

i.  

ii.  

iii.  

iv.  

e. A primeira toma é de quantos litros e passado quanto tempo após o 

parto: 

f. Como se realiza a 1ºtoma: 

g. O colostro administrado é da mãe ou não (colostro congelado 

h. Quantas tomas diárias: 

i. Tipo de leite (pó, pasteurizado, normal):  

i. Se leite em pó, qual a diluição: 

j. A partir de que dia começa a dar leite:  

k. Quando começa a distribuir: 

i. Feno: 

ii. Concentrado: 

l. Como distribui (ad libitum): 

i. Feno: 

ii. Concentrado: 

m. A partir de que dia coloca à disposição água:  

15. Novilhas por grupos e nº de animais: 

a.  

b.  

c.  

d.  
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16. Arraçoamentos por grupos 

 
  Quantidade (em Kg/dia) por grupos 

 

Preço 

por Kg       

Matérias primas 

Nº de 

vacas no 

unifeed 

por 

grupo       
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Anexo B– Exploração A 
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Figura 9: IOFC Teórico das vacas em lactação da 
Exploração A. 

Figura 6: IOFC Real das vacas em lactação da 
Exploração A. 

Figura 8: IOFC Teórico das vacas totais da 
Exploração A. 

Figura 7: IOFC Real das vacas totais da 
Exploração A. 
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Anexo C – Exploração B 
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Figura 13: IOFC Teórico das vacas em lactação da 
Exploração B. 

Figura 11: OFC Real das vacas em lactação da 
Exploração B. 

Figura 12: IOFC Teórico das vacas totais da 
Exploração B. 

Figura 10: IOFC Real das vacas totais da 
Exploração B. 
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Anexo D – Exploração C 
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Figura 17: IOFC Teórico das vacas em lactação da 
Exploração C. 

Figura 14: IOFC Real das vacas em lactação da 
Exploração C. 

Figura 16: IOFC Teórico das vacas totais da 
Exploração C: 

Figura 15: IOFC Real das vacas totais da 
Exploração C 
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Anexo E - Exploração D 
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Figura 21: IOFC Teórico das vacas em lactação da 
Exploração D. 

Figura 19: IOFC Real das vacas em lactação da 
Exploração D. 

Figura 20: IOFC Teórico das vacas totais da 
Exploração D. 

Figura 18: IOFC Real das vacas totais da 
Exploração D. 
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Anexo F – Exploração E 
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Figura 25: IOFC Teórico das vacas em lactação da 
Exploração E. 

Figura 24; IOFC Real das vacas em lactação da 
Exploração E. 

Figura 23: IOFC Teórico das vacas totais da 
Exploração E. 

Figura 22: IOFC Real das vacas totais da 
Exploração E. 
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Anexo G – Exploração F 
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Figura 29: IOFC Teórico das vacas em lactação da 
Exploração F. 

Figura 26: IOFC Real das vacas em lactação da 
Exploração F. 

Figura 28: IOFC Teórico das vacas totais da 
Exploração F. 

Figura 27: IOFC Real das vacas totais da 
Exploração F. 
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Anexo H – Exploração G 
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Figura 32: IOFC Teórico das vacas em lactação da 
Exploração G. 

Figura 31: IOFC Real das vacas em lactação da 
Exploração G. 

Figura 33: IOFC Teórico das vacas totais da 
Exploração G. 

Figura 30: IOFC Real das vacas em lactação da 
Exploração G. 
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Anexo I – Todas as explorações 
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Figura 37: IOFC Teórico médio das vacas em 
lactação das explorações. 

Figura 36: IOFC Real médio das vacas em lactação 
das explorações. 

Figura 35: IOFC Teórico médio das vacas totais 
das explorações. 

Figura 34: IOFC Real médio das vacas totais das 
explorações. 


